
Nº 2.259   (Ano A/Branco)     Cristo, Rei do Universo      26 de novembro de 2017
Solenidade

ANO NACIONAL DO LAICATO - Dia do Leigo(a)

Abertura da Campanha para a Evangelização

CRISTO, SENHOR DOS TEMPOS E DOS HOMENS

- Preparar velas para a assembleia. Serão usa-
das na Profissão de Fé.
- Com o refrão "Jesus Cristo ontem..." n° 29 acen-
der o Círio Pascal e as velas do Altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam todos bem vindos! É com alegria
e esperança que nos reunimos para cele-
brar a Páscoa de Jesus! Neste último do-
mingo do ano litúrgico, celebramos a Sole-
nidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei
do Universo.
Refrão: Jesus Cristo ontem, hoje e sem-
pre, ontem hoje e sempre! Aleluia!

C. A Igreja do Brasil hoje comemora o Dia
dos Cristãos Leigos. Pelo Batismo, todos
nós somos chamados a reinar com Cristo
pelo serviço, perdão e reconciliação. En-
frentando assim os desafios da cruz para
que todos tenham dignidade e paz.
Refrão: Sou cidadão do infinito, do in-
finito, do infinito. E levo a paz no meu
caminho, no meu caminho, no meu ca-
minho.
C. As paróquias de Vila Valério e Boa Es-
perança estão em festa. Ambas têm como
padroeira Nossa Senhora das Graças. Uma
bonita festa será realizada. Rezemos pelos
padres e pelo povo santo de Deus envolvi-
dos nas festividades em honra a Nossa Se-
nhora. Animados pela Palavra que nos con-
voca à missão profética, sacerdotal e real
de Cristo, cantemos:

02. CANTO
Tua Igreja é um corpo... n° 127

03. ABERTURA DO ANO DO
LAICATO (sentados)
C. O Documento 105 da CNBB destaca:
"Temos uma participação extraordinária de
leigos na Igreja. Mulheres e homens que



constroem o Reino da verdade e da graça,
do amor e da paz; que assumem serviços e
ministérios que tornam a Igreja consoladora,
samaritana, profética, serviçal, maternal".
D. O laicato como um todo é um "verda-
deiro sujeito eclesial", reforça o Documen-
to de Aparecida. Assim, com o objetivo
geral de celebrar a presença e a organiza-
ção dos cristãos leigos e leigas no Brasil;
aprofundar a sua identidade, vocação,
espiritualidade e missão; testemunhar Jesus
Cristo e seu Reino na sociedade, o Ano do
Laicato será vivenciado a partir de hoje até
25/11/2018.

Cantemos o hino para o Ano do Laicato
(enquanto isso entra o Banner ou cartaz do ano
do Laicato):
Refrão: Vós sois o sal da terra, vós sois a
luz do mundo, levai aos povos todos o amor,
meu dom fecundo! Teu Reino, ó Jesus
Cristo, queremos propagar, seguindo o teu
exemplo, o mundo transformar!
1. Sendo membros do teu Corpo, que é a
Igreja, cristãos leigos e leigas construímos
nova história!
2. Instruídos por tua santa Palavra, chama-
dos e enviados para cumprir a missão!
3. Alimentados por teu Corpo e Sangue, as-
sumimos, com coragem, a nossa vocação!
4. "Chamados, antes de tudo, à santidade,
interpelados a viver a santidade no mundo!"
5. "Sal da terra, luz do mundo, fermento na
massa", não deixamos de ser "ramos na Vi-
deira"!
6. "Na família, no trabalho, na política, em
todos os âmbitos de atividade humana!"
7. "Verdadeiros sujeitos eclesiais, aptos a atu-
ar na Igreja e na sociedade!"

04. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Com alegria, saudemos a Trindade Santa:
Em nome do Pai...

D. A graça de Deus nosso Pai...
T.: Bendito seja Deus que nos reuniu...

05. DEUS NOS PERDOA
D. Confiantes pela salvação oferecida por
Deus em Jesus, cantemos pedindo perdão.
Tende compaixão... n° 249.

06. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus por nos chamar a ser-
mos "sal da terra e luz do mundo" em Jesus
Cristo.
Glória a Deus nos altos... nº 256

07. ORAÇÃO
D. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que
dispusestes restaurar todas as coisas
no vosso amado Filho, Rei do universo,
fazei que todas as criaturas, libertas da
escravidão e servindo à vossa majesta-
de, vos glorifiquem eternamente. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém!

08. DEUS NOS FALA
Refrão: A Palavra está perto de ti, em
tua boca, em teu coração!

PRIMEIRA LEITURA:
Ez 34, 11-12.15-17

L.1 Leitura da Profecia de Ezequiel.

SALMO RESPONSORIAL 22
Refrão: O Senhor é o pastor que me con-
duz; não me falta coisa alguma!

SEGUNDA LEITURA:
1Cor 15, 20-26.28

L.2 Leitura da Primeira Carta aos
Coríntios.

EVANGELHO: Mt 25, 31-46



ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia... Boa Nova... n 308

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

09. PARTILHANDO A PALAVRA
- Jesus Cristo, Rei do Universo, julgará a
todos pelos critérios da caridade e miseri-
córdia.
- Hoje é o último domingo do ano litúrgico.
Avaliemos nossa conduta ao longo deste
ano. Coloquemo-nos diante de Jesus Cris-
to. Tenhamos à nossa frente os irmãos po-
bres e abandonados. É possível proclamar
a realeza de Cristo enquanto seus irmãos
prediletos são excluídos da liberdade e do
direito à vida digna? Chamá-lo de "Cristo
Rei" e deixá-lo com fome? Com sede? Sem
casa? Nu ou doente? Aprisionado ou em
outra situação de exclusão?
- Já na Antiga Aliança o povo compreende
que a realeza de Deus é o serviço à liber-
dade e à vida das pessoas. O profeta
Ezequiel mostrou ao povo os motivos de o
país inteiro estar sob a submissão dos
babilônios. Foram as lideranças que, em vez
de zelar pelo bem-estar do povo, acaba-
ram desunindo e devorando-o. Permitiram
assim que se tornasse presa fácil dos opres-
sores.
- O profeta apresenta a imagem de Deus,
no exílio, como pastor. Anima o povo a crer
em Deus que liberta e salva as vítimas da
ganância dos poderosos. Deus procura a
ovelha perdida; reconduz a extraviada;
enfaixa a da perna quebrada; fortalece a
doente; vigia a ovelha gorda e forte. Tem
todo cuidado essencial e indispensável para
com o povo. O profeta representa as lide-
ranças que se preocuparam com a vida do
povo sofrido e marginalizado.
- Comprometendo-se e lutando por uma
vida mais justa e digna, em que homens e

mulheres da Nova Aliança encontrarão em
Jesus Cristo o verdadeiro Pastor. Ele é
aquele que dá a vida por suas ovelhas. A
comunidade canta esse salmo sentindo-se
hoje beneficiada, protegida e alimentada
pela ação do Bom Pastor, Jesus Cristo.
- Jesus, o "Novo Adão", nos oferece o aces-
so livre ao Reino dos Céus. Como gozar
dos benefícios do Reino? É só seguir, em
tudo, os passos do Bom Pastor. Ele está a
serviço de todos: dar de comer aos que têm
fome; dar de beber aos que têm sede; aco-
lher o estrangeiro; vestir os nus; visitar os
encarcerados e cuidar dos doentes.
- Nós, cremos e professamos a fé em Cris-
to Jesus. Seremos julgados pelo cumpri-
mento do Evangelho: a prática da justiça,
do direito e da misericórdia. Esta é uma ati-
tude de vida. Para aqueles que não são cris-
tãos, o julgamento será pela fidelidade à
ética, à verdade e à justiça.  Atitudes que
todas as nações são convidadas a viver.
- Avaliemos nossa conduta e reconheçamos
nossa fragilidade diante do Reino. Façamos
um compromisso de viver o Evangelho fa-
zendo o bem a quem encontrarmos pelo ca-
minho. Assim seremos contados entre os
"benditos do Pai do Céu".

10. PROFISSÃO DE FÉ
- Enquanto se canta "Brilhe a vossa luz...
n° 910, todos acendem a vela no Círio
Pascal. Erguendo as velas, professam a
fé: Creio em Deus Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
podemos obter do Pai todas as coisas. A
cada invocação, digamos juntos: Senhor,
atendei-nos.
L.1 Que a Igreja anuncie a vinda do Reino
de Cristo, pregando a Boa-nova aos po-
bres e pondo-se a serviço de todos, reze-
mos.
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Leituras para a Semana
2ª Dn 1, 1-6.8-20 / (Sl)Dn 3, 52-56 / Lc 21, 1-4
3ª Dn 2, 31-45 / (Sl)Dn 3, 57-61 / Lc 21, 5-11
4ª Dn 5, 1-6.13-14.16.17.23-28 / (Sl)Dn 3, 62-67

Lc 21, 12-19
5ª Rm 10, 9-18 / Sl 18A(19A) / Mt 4, 18-22
6ª Dn 7, 2-14 / (Sl)Dn 3, 75-81 / Lc 21, 29-33
Sáb.: Dn 7, 15-27 / (Sl)Dn 3, 82-87 / Lc 21, 34-36

L.2 Pelos religiosos e pessoas consagra-
das, para que, vivendo fielmente sua con-
sagração, proclamem ao mundo que o Rei-
no de Deus está entre nós, rezemos.
L.1 Que os cristão engajados servindo a
Cristo nos irmãos necessitados, antecipem
a vinda do seu Reino de amor e de paz,
rezemos.
L.2 Nossa Diocese vive a alegria de 60 anos
de instalação. Que leigos e leigas encon-
trem em Deus a recompensa pelo serviço
gratuito realizado na vida e missão da Igre-
ja, rezemos.
D. Acolhei Pai bondoso, as preces que vos
apresentamos. Por Cristo, nosso Senhor.
Amém!

12. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Próximo domingo será Advento. Tempo
em que se inicia um novo ano litúrgico. Nele
acontece a Coleta da Evangelização, que
será no dia 17/12. Junto com as ofertas e
dízimo, apresentemos a vida dos fiéis leigos
e leigas que oferecem suas vidas a serviço
do Reino. Cantemos: Dá-nos um cora-
ção... n° 417

13. PA I NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que o Senhor nos ensinou: Pai nos-
so...

14. ABRAÇO DA PAZ

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus, que nos alimentastes com
vossa Palavra, dai a todos nós a graça
de servir e obedecer a Jesus, Rei do
Universo, e um dia, com Ele, reinar fe-

lizes no céu. Por Cristo Senhor nosso.
Amém!

16. AVISOS
-03/12 -1° Domingo do Advento. Estar
atentos aos símbolos e gestos da celebra-
ção.
- Participar da Missa Paroquial com a en-
trega das Imagens de São Mateus previs-
ta para este dia.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor todo-poderoso e
cheio de misericórdia, Pai e Filho e Espírito
Santo nos abençoe e nos guarde.
T. Amém.
D. Sendo sal da terra e luz do mundo, ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
Quero ouvir teu apelo, Senhor... nº 1.112


