
N° 3.386   (Ano C/Branco)       Solenidade Cristo Rei      24 de novembro de 2019
Dia do Leigo e da Leiga

Abertura da Campanha para a Evangelização

JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO.
SENHOR DA PAZ E DA UNIDADE.

- Cantar um refrão para ambientação e
acendimento das velas.

01. MOTIVAÇÃO
C. Bem-vindos, irmãos e irmãs! Hoje cele-
bramos a realeza universal de Jesus Cristo.
Ele é rei! É o único mediador da salvação
de toda a criação. Sua realeza é universal e
tem poder sobre tudo e todos. Adquiriu esta
dignidade morrendo na cruz para o perdão
dos nossos pecados. Jesus é o nosso Se-
nhor e Rei!
Refrão: Jesus Cristo, ontem, hoje e sem-
pre. Ontem hoje e sempre, aleluia!
C. Hoje é Dia do Leigo. Pessoas que teste-

munham o Reino na família, trabalho, co-
munidade e no mundo. Louvado seja Deus
por suas vidas! Nesta celebração abrimos
a Campanha para a Evangelização. A ar-
recadação financeira será no dia  15 de
dezembro. Rezemos pelos que colaboram
com a evangelização. Cantemos.

02. CANTO
Pai de amor, aqui estamos... nº 113

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Façamos o sinal da nossa fé: Em nome
do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Amém!
D. A graça de Jesus Cristo, Rei do Uni-
verso, o amor do Pai e a comunhão do
Espírito Santo estejam conosco
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Peçamos perdão a Deus por não ouvir
a Palavra de Cristo e não seguí-Lo como
único Senhor.
Senhor, que fazeis... nº 236
D. Deus, Senhor da vida e da história, te-
nha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
Amém.



05. HINO DE LOUVOR
C. Louvemos ao Pai que nos enviou Jesus,
Rei do Universo.
Glória a Deus nas alturas... nº 254

06. ORAÇÃO
D. Deus Eterno e Todo-poderoso,
dispusestes restaurar todas as coisas
no Vosso amado Filho, Rei do Univer-
so. Fazei que todos os povos, servindo
à Vossa majestade, Vos glorifiquem
eternamente. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Es-
pírito Santo. Amém!

07. DEUS NOS FALA
- Preparar entrada da Palavra.

PRIMEIRA LEITURA: 2Sm 5,1-3

L.1 Leitura do Segundo Livro de
Samuel.

SALMO RESPONSORIAL: 121(122)
Refrão: Quanta alegria e felicidade:
vamos à casa do Senhor!

SEGUNDA LEITURA: Cl 1,12-20

L.2 Leitura da Carta de São Paulo aos
Colossenses.

EVANGELHO: Lc 23,35-43

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia,... Sou Rei e vim... nº 330

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Lucas.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
-  Celebramos Nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é Rei do Universo. Fechamos assim o
Ano Litúrgico. Meditamos sobre Sua vida,

pregação e anúncio do Reino de Deus. Ele
mostra o Reino para nós: salvação, revela-
ção e reconciliação. Jesus veio ao mundo
para buscar e salvar o que estava perdido e
no pecado. Tanto os amou que deu a vida
por eles revelando o amor de Deus. Ele é o
Redentor e Mediador da Nova e Eterna
Aliança!
- As leituras falam de realeza. A primeira
refere-se a um símbolo da soberania de
Cristo, a de Davi. A segunda leitura e o
Evangelho nos falam diretamente da reale-
za universal de Jesus. Ela começa a partir
da sua Ressurreição.
- Na primeira leitura Davi é consagrado rei.
No antigo Oriente, a realeza era uma insti-
tuição sagrada. O rei era ao mesmo tempo
o chefe temporal e espiritual do povo. Uma
espécie de mediador entre os deuses e os
homens. Os israelitas, por medo da
divinização de um homem e guardando sua
fé num Deus único, demoraram muito tem-
po em aceitar um rei. Os profetas sempre
cuidaram para que o rei não ultrapassasse
os limites de "servo da Aliança". O verda-
deiro rei e senhor glorioso é e será somente
Javé.  A realeza em Israel foi uma experiên-
cia negativa. Havia ambição, idolatria, fal-
sas alianças, injustiças e opressões. Assim,
os profetas passaram a anunciar um futuro
rei. Arrancaria o povo da "escuridão". Se-
ria um rei justo e piedoso. Estabeleceria o
amor e seria um pastor pela força de Deus.
A paz seria estabelecida em toda a terra.
Para eles, este novo rei se confunde com a
imagem e esperança do Messias.
- Ao longo do Evangelho, vimos que o povo
e os Apóstolos confundem Jesus com esse
Messias. Um possível rei terreno. Desde o
início da sua vida pública, os evangelistas
apresentam Jesus como o enviado do Pai,
o verdadeiro Messias. Era o que o povo de
Deus ansiosamente esperava. Jesus é o au-
têntico Rei. Por que Jesus é o rei verdadei-



ro? 1°) Segundo o Evangelho de João (Jo
1,3): Pela sua supremacia sobre as coisas e
os homens como Criador: "Todas as coisas
foram feitas por Ele e sem Ele nada se fez
do que foi feito". 2°) Porque é o único Me-
diador da salvação, não só dos homens mas
de toda a criação. Jesus é o "primogênito
de toda a criatura" (Cl 1,15). 3°) Porque é
o único Redentor: Com sua morte, liberta a
humanidade e o mundo da escravidão do
pecado a que estavam submetidos (Ef
1,21). 4°) O seu Reino não é deste mundo.
Diante de Pilatos, Jesus declara: "O meu
Reino não é deste mundo" (Jo 18,38). Du-
rante a sua vida terrena, Jesus se declara
verdadeiro rei. Esse reinado de Cristo che-
ga a sua perfeição na Ressurreição e As-
censão. Com elas Jesus completa a sua
obra de redenção. Incluía a humanidade na
família do Pai.
- Na segunda leitura, São Paulo nos diz que
Jesus "é a cabeça do corpo, isto é, da Igre-
ja" (Cl 1,18). Cristo exerce Sua realeza no
mundo através da Igreja. Pelo serviço obe-
diente que presta ao Pai salva todos os ho-
mens. Ele exerce e manifesta Sua realeza
no perdão e reconciliação. A autoridade na
Igreja de Cristo é para a unidade, comu-
nhão e caridade.
- Hoje é Dia do Leigo. Pelo Batismo so-
mos incorporados no mistério de Cristo.
Todo cristão deve testemunhar a realeza de
Cristo em sua vida; amar a verdade, a jus-
tiça e a caridade. Trabalhar para que todos
os homens e coisas sejam libertados do mal.
O serviço a Deus torna-se sinal da Sua so-
berania sobre o mundo: Servir a Deus é rei-
nar! Vivamos como mensageiros e servido-
res desse Reino na família, na rua, na soci-
edade e no trabalho.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professemos nossa fé rezando: Creio
em Deus Pai...

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Cheios de confiança e amor apresente-
mos ao Pai os nossos pedidos. Digamos
após cada pedido: Senhor, venha a nós o
Vosso Reino.
L.1 Pela Santa Igreja de Deus, para que
seja no mundo a antecipação do Reino de
Cristo que é justiça, amor e paz, rezemos.
L.2 Pelo Papa Francisco, que não se canse
de promover a paz no mundo e encontre
adesão das pessoas de boa vontade, reze-
mos.
L.1 Por todos os fiéis leigos, para que deem
testemunho do Cristo em todos os ambien-
tes onde trabalham e vivem, rezemos.
L.2 As paróquias de Boa Esperança e Vila
Valério celebram sua padroeira, Nossa Se-
nhora das Graças. Que Maria seja o mo-
delo de verdadeira dedicação a Cristo, re-
zemos.
L.1 No próximo dia 25 celebraremos o Dia
Internacional contra a Exploração da Mu-
lher. Que seus direitos sejam reconhecidos
e valorizados, rezemos.
D. Acolhei, ó Deus, as preces de Vossa
Igreja. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos ao Senhor os leigos e lei-
gas que lutam em prol da vida e do anúncio
do Reino. Apresentemos nossas ofertas e
dízimo.
Eu te ofereço o meu viver...nº 428

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Com o Salmo 146(145) cantemos ao
Senhor pela sua misericórdia com os pe-
quenos e necessitados.
- Obs.: O refrão intercala as estrofes ou como
preferir a equipe.
Refrão: Quero cantar ao Senhor sem-
pre enquanto eu viver, hei de provar seu
amor, seu valor e seu poder!
1. Aleluia, eu vou louvar, / ó minh'alma, ben-
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Leituras para a Semana
2ª Dn 1,1-6.8-20 / Cânt. Dn 3, 52-57 / Lc 21,1-4
3ª Dn 2,31-45 / Cânti. Dn 3,57-61 / Lc 21,5-11
4ª Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 / Cânt. Dn 3,62-67 /

Lc 21,12-19
5ª Dn 6,12-18 / Cânt. Dn 3,68-74 / Lc 21,20-28
6ª Dn 7,2-14 / Cânt. Dn 3,75-81 / Lc 21,29-33
Sáb.: Rm 10,9-18 / Sl 18(19A) / Mt 4,18-22

dize ao Senhor, / toda a vida eu vou tocar,
/ ao meu Deus vou cantar meu louvor!
2. Não confiem nos poderosos,  / são de
barro e não podem salvar;  / quando expi-
ram, voltam ao chão,  / seus projetos vão
logo acabar!
3. Feliz quem se apóia em Deus, / no Se-
nhor põe a sua esperança; / Ele fez o céu e
a terra, / quem fez tudo mantém sua alian-
ça.
4. Faz justiça aos oprimidos, / aos famin-
tos sacia com pão, / o Senhor liberta os
cativos, / abre os olhos e os cegos verão!
5. O Senhor levanta os caídos, / são os
justos por ele amados; / O Senhor protege
os migrantes / e sustenta os abandonados!
6. O Senhor transtorna o caminho / dos
malvados, dos malfazejos; / O Senhor é
rei para sempre, / para sempre a reinar o
teu Deus!
7. Aleluia, vamos cantar, / glória ao Pai e
ao Filho também, / glória igual ao Espírito
Santo. / Aleluia, pra sempre. Amém.
D. Aceitai Senhor nossos louvores! Que
cantemos sempre Vossa bondade e mise-
ricórdia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

13. PAI NOSSO
D. Rezemos com amor e confiança a ora-
ção que Jesus nos ensinou: Pai nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
C. Jesus é o Rei da Paz! Que Ele nos ins-
pire atitudes e gestos de paz. Cantemos.
A paz esteja contigo... nº 537

15. ORAÇÃO
D. Senhor Deus, nós Vos agradecemos
por este encontro de irmãos. Pedimo-
Vos que, gloriando-nos de obedecer aos

mandamentos de Cristo, Rei do univer-
so, na terra, possamos viver com Ele
eternamente no reino dos céus. Por Cris-
to, nosso Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Fazer uma homenagem aos Leigos e Leigas.
- Próximo domingo, 01/12, é o I Domingo do Ad-
vento. Este tempo tem orientações próprias para
vivê-lo. As leituras domicais serão do Ano A,
Evangelho de Mateus.

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. Permanecendo firmes na fé e sendo co-
laboradores na construção do Reino de
Deus, vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe!
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
Todos membros vivos... nº 732


