
Nº 2.322     (Ano B/Branco)     Cristo, Rei do Universo    25 de novembro de 2018
Solenidade

ENCERRAMENTO DO ANO NACIONAL DO LAICATO
Dia do Leigo(a)

ABERTURA DA CAMPANHA PARA A EVANGELIZAÇÃO

UM REI PARA UM MUNDO MELHOR

- Cantar o refrão "Senhor, chamaste-me..." nº 59
enquanto se acende as velas do altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem-vindos! Alegres e
esperançosos nos reunimos para celebrar
nossa Páscoa Semanal. Neste último
domingo do ano litúrgico, celebramos a
Solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo. Com esta solenidade
iniciamos a Campanha para a Evangelização.
(falar o tema da campanha) A coleta será
realizada no dia 16 de dezembro.
Refrão: Jesus Cristo é o Senhor, o
Senhor, o Senhor! Jesus Cristo é o
Senhor! Glória a ti Senhor!
C. Hoje, a Igreja no Brasil, comemora o Dia
dos Cristãos Leigos. Pelo Batismo somos

chamados a reinar com Cristo. Um reinado
que se dá pelo serviço, perdão e
reconciliação. Enfrenta o desafio da cruz
para que todos tenham dignidade e paz.
Refrão:  Jesus Cristo ontem, hoje e
sempre, ontem hoje e sempre! Aleluia!
C. Estejamos em comunhão com as
paróquias de Boa Esperança e Vila Valério,
que celebram sua Padroeira, Nossa
Senhora das Graças, no dia 27. Cantemos.

02. CANTO
Agora é tempo de ser Igreja... nº 74

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Façamos o sinal de nossa fé. Em nome
do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
D. A Graça de Deus nosso Pai, o amor de
Jesus e a comunhão do Espírito Santo
estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus...

04. DEUS NOS PERDOA
D. Confiantes na salvação oferecida por
Deus em Jesus cantemos pedindo perdão
a Deus.
Eu confesso a Deus ... nº 232
D. Deus Todo-poderoso, tenha compaixão



de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos a Deus pelos leigos e leigas
que assumem sua missão batismal nas várias
Pastorais e Movimentos.
Glória a Deus nos altos céus!... nº 256

06. ORAÇÃO
D. 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
majestade, Vos glorifiquem
eternamente. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA: Dn 7,13-14

L.1 Leitura da Profecia de Daniel.

SALMO RESPONSORIAL: 92(93)
Refrão: Deus é Rei e se vestiu de
majestade, glória ao Senhor!

SEGUNDA LEITURA: Ap 1,5-8

L.2 Leitura do Livro do Apocalipse.

EVANGELHO: Jo 18,33b-37

ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia, aleluia, aleluia... nº 319

Evangelho de Jesus Cristo segundo
João.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Com a solenidade deste Domingo
aclamamos Jesus Cristo, Rei do Universo.
A Palavra de Deus convida-nos a tomar
consciência da realeza de Jesus. Deixa claro

que essa realeza não pode ser entendida à
maneira dos reis deste mundo. É uma
realeza da proposta do amor de Deus. Ele
nos governa com sabedoria e amor.
Conduz-nos ao bem e a justiça. Quem O
segue conhece a verdade. Ela vem do Pai e
dá sentido novo à sua vida.
- O Evangelho nos recorda a pergunta de
Pilatos a Jesus: “Tu és rei?” Jesus responde:
“Tu o dizes, eu sou Rei”. Ele é rei, mas "se
seu reino fosse deste mundo, teria soldados
para defendê-lo". Para nós, talvez, Ele diga:
"se sou eu quem reina na sua vida, você
defenderá o meu projeto, os valores pelos
quais eu entreguei a minha vida".
- Vivemos num país que se diz cristão. Como
seria um Brasil onde Jesus reina? Será um
lugar de preocupação com estatísticas de
participantes? E se as Igrejas estiverem
cheias e o país estiver vazio de justiça,
caridade, fraternidade, honesta dedicação
ao bem comum? É assim que Jesus quer o
seu reino?
- O rei Jesus declarou que queria ser servido
através dos pequenos. Ele deseja que o
amor que temos a Ele se manifeste: no
convívio fraterno, na organização justa da
sociedade, na valorização daqueles pelos
quais Ele entregou sua vida.
- Celebrar Jesus Cristo Rei do Universo, é
proclamar que somente Cristo é o sentido
último de tudo e de todos. Que somente
Cristo é definitivo e absoluto. Proclamá-Lo
Rei é dizer que não nos submetemos a nada
e nem a ninguém, a não ser ao Cristo. É
afirmar que tudo o mais é relativo e menos
importante quando confrontado com o único
necessário: o Reino que Jesus veio trazer.
Proclamar Jesus como Rei é rejeitar o
projeto de escravidão. Ela nos é imposta
pela violência, paganismo etc. Devemos
viver a liberdade que Jesus nos ofereceu.
Por ela devemos testemunhar: “O Cordeiro
que foi imolado é digno de receber o poder,
a divindade, a sabedoria, a força e a honra.
A Ele a glória e poder através dos séculos”
(Ap 5,12;1,6).



09. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS
DO BATISMO E PROFISSÃO DE FÉ
D. Incorporados a Cristo pelo Batismo,
nós, cristãos leigos e leigas, vamos renovar
nossas promessas batismais.
(Um jovem entra com o Círio Pascal aceso,
enquanto se entoa o refrão)
Refrão: "Ó luz do Senhor, que vem
sobre a terra, inunda meu ser,
permanece em nós".
O jovem diz: Bendito sejais, Deus da Vida,
que nos destes o Cristo Rei do Universo e
nos chamais a imitá-lo no serviço aos irmãos.
T. Bendito seja Deus para sempre!
D. Recordando nosso Batismo,
acenderemos agora nossas velas. Algumas
pessoas acendem no Círio e repassam para
os demais presentes. Enquanto isso,
cantamos: Hino do Ano Nacional do
Laicato (após as velas acesas, continua).

C. Como cristãos, renovemos as promessas
de nosso Batismo. Iluminados por sua luz,
testemunhemos nossa vocação como povo
sacerdotal, profético e pastoral.

D. Pelo Mistério Pascal, no Batismo, fomos
sepultados com Cristo para vivermos com
Ele uma vida nova. Renovemos nossas
promessas batismais. Por elas renunciamos
ao mal e prometemos servir a Deus em sua
Igreja no mundo:
- Para viver na liberdade dos filhos e filhas
de Deus, renunciais ao pecado? T.
Renuncio.
- Para viver como irmãos e irmãs, renunciais
a tudo que possa desunir, para que o pecado
não domine sobre vós? T. Renuncio.
- Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao
demônio, autor e princípio do pecado? T.
Renuncio.

D. Com as velas levantadas, vamos
professar a fé dizendo "Creio":
- Credes em Deus, Pai Todo-poderoso,
criador do céu e da terra? T. Creio.
- Credes em Jesus Cristo, seu único Filho,

nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria,
padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos
mortos e subiu ao céu? T. Creio.
- Credes no Espírito Santo, na santa Igreja
Católica, na comunhão dos santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição dos
mortos e na vida eterna? T. Creio.

Oração: O Deus Todo-poderoso, Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez
renascer pela água e pelo Espírito Santo
e nos concedeu o perdão de todo pecado,
nos confirme na missão como
sacerdotes, profetas e reis e guarde-nos
em sua graça para a vida eterna, em
Cristo Jesus, nosso Senhor. T. Amém!
(Todos apaguem as velas. O Círio Pascal fica
junto à Pia Batismal ou em um local de destaque
aceso)

10. LADAINHA DOS CRISTÃOS
LEIGOS E LEIGAS BEATOS E
SANTOS
- Está no livreto das Celebrações dos 60
anos da Diocese, pág. 59 a 61

D. Rezemos a Oração do Ano Nacional do
Laicato: Ó Trindade Santa, Amor pleno e
eterno, que estabelecestes a Igreja como
vossa ‘imagem terrena’: Nós vos
agradecemos pelos dons, carismas,
vocações, ministérios e serviços que
todos os membros do vosso povo realizam
como “Igreja em saída”, para o bem
comum, a missão evangelizadora e a
transformação social, no caminho do
vosso Reino. Nós vos louvamos pela
presença e organização dos cristãos
leigos e leigas no Brasil sujeitos eclesiais,
testemunhas de fé, santidade e ação
transformadora.
Nós vos pedimos que os batizados atuem
como sal da terra e luz do mundo: na
família, no trabalho, na política, e na
economia, nas ciências e nas artes, na
educação, na cultura e nos meios de
comunicação; na cidade, no campo e em
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todo o planeta, nossa “casa comum”.
Nós vos rogamos que todos contribuam
para que os cristãos leigos e leigas
compreendam sua vocação e identidade,
espiritualidade e missão, e atuem de
forma organizada na Igreja e na
sociedade à luz da evangélica opção
preferencial pelos pobres. Isto vos
suplicamos pela intercessão da Sagrada
Família, Jesus, Maria e José, modelos
para todos os cristãos. Amém!

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A Coleta da Evangelização é para
despertar novos discípulos missionários
para a evangelização. Quem dela participa,
contribui com a responsabilidade da Igreja
de sustentar atividades pastorais na
Diocese e Brasil. A Campanha também
favorece a vivência do tempo litúrgico do
Advento. Os recursos são buscados para
a sustentação do trabalho missionário,
especialmente em dioceses de regiões mais
desassistidas e necessitadas. Neste ano, a
Campanha Missionária acontecerá no dia
16 de dezembro.
Eu te ofereço o meu viver... nº 428

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Cantemos dando graças a Deus por sua
presença em nosso meio. Ele nos liberta e
nos conduz por caminhos de salvação.
Em coro a Deus louvemos... nº 1.203

13. PA I NOSSO
D. Como filhos e filhas de Deus, rezemos:
Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. Em Jesus que nos tornou todos irmãos,
saudemo-nos na paz do Senhor.

Leituras para a Semana
2ª Ap 14, 1-3.4b-5 / Sl 23(24) / Lc 21, 1-4
3ª Ap 14, 14-19 / Sl 95(96) / Lc 21, 5-11
4ª Ap 15, 1-4 / Sl 97(98) / Lc 21, 12-19
5ª Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a / Sl 99(100) / Lc 21,20-28
6ª Rm 10, 9-18 / Sl 18(19A) / Mt 4, 18-22
Sáb.:Ap 22, 1-7 / Sl 94(95) / Lc 21, 34-36

15. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, Vós nos
alimentastes com Vossa Palavra. Dai a
todos nós que aqui estamos para servir
e obedecer a Jesus, Rei do Universo, a
graça de um dia, com Ele, reinar felizes
no céu. Por Cristo, Senhor nosso. Amém.

16. AVISOS
- Próximo Domingo inciaremos novo tempo
Litúrgico: o Tempo do Advento. Com ele o ciclo
das leituras do Ano C. Na liturgia da Palavra
apronfundaremos o Evangelista Lucas.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (O dirigente diz a fórmula que segue)
Abençoe-nos e guarde-nos o Senhor Todo-
poderoso e cheio de misericórdia: Pai e Filho
e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Testemunhando o Reino de Jesus Cristo
e nosso, vamos em paz e o Senhor nos
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
Hino do Ano Nacional do Laicato.


