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TEMPO DA PÁSCOA 

 
SANTA MARIA VIRGEM DO CENÁCULO 

 
Antífona de entrada Cf. At 1,14 

Os discípulos perseveravam unanimemente na oração, 

com Maria, a mãe de Jesus. Aleluia! 
 

Oração 

Ó Deus, 

que destes o Espírito Santo aos Apóstolos 

quando perseveravam em oração 

com Maria, a Mãe de Jesus, 

concedei-nos, por sua intercessão, 

manter-nos fiéis em vosso serviço, 

e irradiar a glória do vosso nome 

com a palavra e a vida. 

Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura 

Leitura dos Atos dos Apóstolos 1,6-14 

Estando reunidos, os discípulos interrogaram Jesus: Senhor, é porventura agora que ides 

restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes Jesus: Não vos pertence a vós saber os tempos 

nem os momentos que o Pai fixou em seu poder; mas descerá sobre vós o Espírito Santo e 

vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até 

os confins do mundo. Dizendo isso, elevou-se da terra à vista deles, e uma nuvem o ocultou 

aos seus olhos. Enquanto o acompanhavam com os seus olhares, vendo-o afastarse para o 

céu, eis que lhes apareceram dois homens vestidos de branco, que lhes disseram: “Homens 

da Galiléia, por que ficais aí a olhar para o céu? Este Jesus que acaba de vos ser arrebatado 

para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu.” Voltaram eles então para 

Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, distante uma 

jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde 

costumavam permanecer. Eram eles: Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, 

Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles 

perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe 

de Jesus, e os irmãos dele. 

 

Salmo de meditação Sl 84, 5 e 8,9-10.11-12.13-14 

 

R/ Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade. 

 

Renovai-nos, nosso Deus e Salvador, 

e esquecei a vossa mágoa contra nós. 
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Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, 

concedei-nos também vossa salvação. R/ 

 

Quero ouvir o que o Senhor irá falar: 

é a paz que ele vai anunciar; 

a paz para o seu povo e seus amigos, 

para os que voltam ao Senhor seu coração. 

Está perto a salvação dos que o temem, 

e a glória habitará em nossa terra. R/ 

 

A verdade e o amor se encontrarão, 

a justiça e a paz se abraçarão; 

da terra brotará a fidelidade, 

e a justiça olhará dos altos céus. R/ 

 

O Senhor nos dará tudo o que é bom, 

e a nossa terra nos dará suas colheitas; 

a justiça andará na sua frente, 

e a salvação há de seguir os passos seus. R/ 
 

Aclamação ao evangelho Cf. Lc 2,19 

R/ Aleluia, aleluia, aleluia! 

Bem-aventurada a Virgem Maria, 

que guardava a palavra de Deus, 

meditando-a em seu coração. R/ 

 

Ou: Eu rogarei ao Pai, Cf. Jo 14,16 

e ele vos dará outro Paráclito, 

para que fique eternamente convosco. 

 

Evangelho – I 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 8,19-21 

Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a 

ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: “Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam 

ver-te. Ele lhe disse: Minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a 

observam.” 

 

Evangelho – II 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas 24, 44-53 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Isto é o que vos dizia quando ainda estava 

convosco: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na Lei de Moisés, 

nos Profetas e nos Salmos.” Abriu-lhes então o espírito para que compreendessem as 

Escrituras dizendo: “Assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, 

mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência 

e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as 
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testemunhas de tudo isso. Eu vos mandarei o prometido de meu Pai; entretanto, permanecei 

na cidade, até que sejais revestidos da força do alto.” 

Depois os levou para Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. Enquanto os abençoava, 

separou-se deles e foi arrebatado ao céu. Depois de o terem adorado, voltaram para 

Jerusalém com grande júbilo. E permaneciam no templo, louvando e bendizendo a Deus. 
 

Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor, estas oferendas 

que, alegres, vos apresentamos, 

e concedei-nos, 

que, imitando devotamente a Virgem Maria, 

sejamos dóceis à voz do Espírito 

e em tudo busquemos a vossa glória. 

Por Cristo nosso Senhor. 

 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças 

é nossa salvação dar-vos glória, em todo tempo e lugar. 

 

Porque nos destes na Igreja primitiva 

um admirável exemplo de oração: 

a Mãe de Jesus rezando junto com os Apóstolos. 

Ela que havia esperado em oração a vinda de Cristo, 

invoca suplicante o Paráclito prometido; 

e, fecundada pelo Espírito na encarnação do Verbo, 

enche-se agora com um novo dom do alto 

no nascimento do vosso novo povo. 

Assim, a bem-aventurada Virgem, 

vigilante na oração e repleta de caridade, 

torna-se o protótipo da Igreja, 

que, enriquecida pelos dons do Espírito, 

aguarda vigilante a segunda vinda de Cristo. 

 

Por isto, os anjos adoram a vossa majestade, 

e se alegram eternamente na vossa presença. 

Unidos a eles, proclamamos a vossa glória, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, santo, santo... 
 

Antífona da comunhão At 2,42 

Perseveravam os discípulos 

na doutrina dos Apóstolos, 
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nas reuniões em comum, 

na fração do pão e na oração. 
 

Depois da comunhão 

Renovai, Senhor, 

com os dons do Espírito Santo os vossos servos, 

que alimentastes com o mesmo pão da vida; 

e concedei que, sob a proteção da Virgem Maria, 

lutemos pela paz e concórdia entre os irmãos, 

pelos quais Jesus Cristo, vosso Filho, 

se ofereceu como vítima de reparação. 

Ele que convosco vive e reina, 

na unidade do Espírito Santo. 


