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ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
O Senhor vai falar-nos de paz, / A seu povo e a todos 
amigos, / Paz a quantos a Ele se achegam / E se 
alegre o teu povo contigo! (bis)
1. Ao Senhor vamos cantar, / Canto novo em seu louvor. 
/ Na Assembleia dos fiéis / Celebremos seu amor. / Israel 
todo se alegre / Em seu Deus, seu Criador!
2. O seu nome glorifiquem / Com cantares e com danças. 
/ Toquem flautas e pandeiros, / Ao sentir sua lembrança. 
/ O seu povo, a Ele unido, / A vitória sempre alcança.
3. Festejemos sua glória / Em alegre procissão, / Com 
louvores na garganta / E com a espada em nossa mão, / 
Relembrando que a seu povo / Ele deu a proteção.
4. Ele vence os infelizes, / Que praticam mil horrores. / 
Ele prende os inimigos, / Acorrenta os malfeitores. / É 
por isso que ao Senhor / Festejamos com louvores.

2. SAUDAÇÃO
-Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
-Amém.
-A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do 
Senhor Jesus Cristo.
-Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
-O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da Palavra e da 
Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser 
pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia 
do Pai (pausa).
-Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tende 
piedade de nós.
-Senhor, tende piedade de nós.
-Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tende 
piedade de nós.
-Cristo, tende piedade de nós.
-Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tende 
piedade de nós.
-Senhor, tende piedade de nós. 

-Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe 
os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.  -Amém.

4. HINO DE LOUVOR
Glória a Deus nas alturas, / e paz na terra aos homens 
por Ele amados. / Senhor Deus, rei dos céus, / Deus 
Pai Todo-Poderoso: / nós vos louvamos, / nós vos 
bendizemos, / nós vos adoramos, / nós vos glorificamos, 
/ nós vos damos graças / por vossa imensa glória. / 
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, 
Cordeiro de Deus, / Filho de Deus Pai. / Vós que tirais o 
pecado do mundo, / tende piedade de nós. / Vós que 
tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. / Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. / Só 
vós sois o Santo, / só vós, o Senhor, / só vós, o Altíssimo, 
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, / na glória de Deus 
Pai. Amém.

5. ORAÇÃO DA COLETA
OREMOS (Silêncio): 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.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

Ao contemplarmos Cristo como o Rei da Glória, 
reconhecemos que Ele nos concede participar de sua 
glória. Sua palavra nos ensina que, para recebermos 
como herança o seu reino, precisamos servi-lo nos 
irmãos e irmãs. Ouçamos.

6. PRIMEIRA LEITURA (DN 7,13-14)
Leitura da Profecia de Daniel.
13“Continuei insistindo na visão noturna, e eis que, entre 
as nuvens do céu, vinha um como filho de homem, 
aproximando-se do Ancião de muitos dias, e foi 
conduzido à sua presença. 14Foram-lhe dados poder, 

34.º DOMINGO DO TEMPO COMUM
SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO

-  ABERTURA DA CAMPANHA DE EVANGELIZAÇÃO  -  
-  DIA NACIONAL DO LEIGO  -  

-  UM REINO DE AMOR E JUSTIÇA -
Irmãos e irmãs, com a celebração de hoje encerramos mais um Ano Litúrgico. Nosso coração se enche de 

alegria para cantar as maravilhas do amor do Pai que se manifestou plenamente em seu Filho Jesus Cristo, pela 
força do Espírito Santo. Neste dia, a Liturgia nos ajuda a entender o reinado de Cristo, um reino de amor, de justiça 
e de paz. Um reinado que rompe com todas as ilusões do mundo e promove a dignidade para todos. Cristo é nos-
so Rei, o caminho que devemos seguir e a verdade que devemos ouvir e acolher! Iniciemos a nossa celebração.



glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o 
serviam: seu poder é um poder eterno que não lhe será 
tirado, e seu reino, um reino que não se dissolverá”. 
-Palavra do Senhor. -Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL (SL 92 (93))
-Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor!
-Deus é Rei e se vestiu de majestade, / revestiu-se de 
poder e de esplendor!
-Vós firmastes o universo inabalável, / vós firmastes 
vosso trono desde a origem, desde sempre, ó Senhor, 
vós existis!
-Verdadeiros são os vossos testemunhos, /  refulge a 
santidade em vossa casa, / pelos séculos dos séculos, 
Senhor.

8. SEGUNDA LEITURA (AP 1,5-8)
Leitura do Livro do Apocalipse.
5Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar 
dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, 
que nos ama, que por seu sangue nos libertou dos nossos 
pecados 6e que fez de nós um reino, sacerdotes para 
seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder, em eternidade. 
Amém. 7Olhai! Ele vem com as nuvens, e todos os olhos 
o verão, também aqueles que o traspassaram. Todas 
as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim. 
Amém! 8“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, 
“aquele que é, que era e que vem, o Todo-Poderoso”. 
-Palavra do Senhor.
-Graças a Deus!

9. EVANGELHO (JO 18,33B-37)

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!
É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo em 
nome do Senhor, e o Reino que vem, seja bendito, ao 
que vem e a seu Reino, o louvor!

-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, † segundo 
João.
-Glória a vós, Senhor!

Naquele tempo, 33bPilatos chamou Jesus e perguntou-
lhe: “Tu és o rei dos judeus?” 34Jesus respondeu: “Estás 
dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto 
de mim?” 35Pilatos falou: “Por acaso, sou judeu? O teu 
povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que 
fizeste?” 36Jesus respondeu: “O meu reino não é deste 
mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus 
guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos 
judeus. Mas o meu reino não é daqui”. 37Pilatos disse a 
Jesus: “Então tu és rei?” Jesus respondeu: “Tu o dizes: 
eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto: para dar 
testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade 
escuta a minha voz”. -Palavra da Salvação!
-Glória a vós, Senhor!

11. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO
-Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos, 
no Batismo, sepultados com Cristo para vivermos com 
Ele uma vida nova. Por isso, renovemos as promessas 
do nosso Batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás 
e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa 
Igreja Católica. Portanto:
-Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais 
ao pecado? -Renuncio.
-Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo que 
vos possa desunir, para que o pecado não domine sobre 
vós? -Renuncio.
-Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor 
e princípio do pecado? -Renuncio.

-Credes em Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e 
da terra? -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? -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? -Creio.
-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, guarde-
nos em sua graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, 
nosso Senhor. -Amém. 

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
-(Introdução e conclusão por conta do presidente da 
celebração).
1. Pela Igreja conduzida pelo nosso Papa Francisco que 
seja sinal do Reino de Cristo na
busca de um mundo melhor, rezemos.
-Cristo, Rei do Universo, ouvi-nos!
2. Pela nossa Diocese conduzida pelo nosso Bispo Dom 
Cesar, para que nos leve com seu exemplo de Bom 
Pastor a escutar sempre a voz da verdade, rezemos.
3. Por todos os leigos e leigas que sejam fiéis em 
sua missão de construir um Reino de Verdade e de 
Paz, ocupando na sociedade o papel de discípulos 
missionários do Senhor, rezemos.
4. Por todos aqueles que, ao longo deste Ano Litúrgico, 
ajudaram as nossas comunidades a celebrar com fé e 
esperança o Mistério Pascal de Cristo nas celebrações 
litúrgicas, rezemos.
5. Pelo Dia de Ação de Graças, comemorado no próximo 
dia 26, para que possamos agradecer a Deus por tudo o 
que somos e temos, rezemos.

A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito seja Deus Pai, / Do universo criador, / Pelo 
pão que nós recebemos, / Foi de graça e com amor.
O homem que trabalha / Faz a terra produzir. / O 
trabalho multiplica os dons / Que nós vamos repartir.
2. Bendito seja Deus Pai, / Do universo o criador, / Pelo 



vinho que nós recebemos, / Foi de graça e com amor.
3. E nós participamos / Da construção do mundo novo 
/ Com Deus, que jamais despreza / Nossa imensa 
pequenez.

14. ORAÇÃO
-Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam 
convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso próprio 
Filho conceda paz e união a todos os povos. Por Cristo, 
nosso Senhor. -Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(PREFÁCIO: CRISTO, REI DO UNIVERSO)

-O Senhor esteja convosco …

NA VERDADE, é justo e necessário, é nosso dever e 
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Com 
óleo de exultação, consagrastes sacerdote eterno e rei 
do universo vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor 
nosso. Ele, oferecendo-se na Cruz, vítima pura e pacífica, 
realizou a redenção da humanidade. Submetendo ao seu 
poder toda criatura, entregará à vossa infinita majestade 
um reino eterno e universal: reino da verdade e da vida, 
reino da santidade e da graça, reino da justiça, do amor 
e da paz. Por essa razão, hoje e sempre, nós nos unimos 
aos anjos e arcanjos, aos querubins e serafins, e a toda a 
milícia celeste, cantando (dizendo) a uma só voz:
-Santo, Santo, Santo ...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do universo, e 
tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque, 
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela 
força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as 
coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um 
sacrifício perfeito.
-Santificai e reuni o vosso povo!
POR ISSO, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito 
Santo as oferendas que vos apresentamos para serem 
consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e † o 
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
-Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
NA NOITE em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu 
graças, e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O MEU CORPO 
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice 
em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus 
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU 
SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM 
MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!
-Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos 
libertastes pela cruz e ressurreição.
CELEBRANDO agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, 
da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua 
nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este 
sacrifício de vida e santidade.
-Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
OLHAI com bondade a oferenda da vossa Igreja, 
reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e 
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue 
do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos 
tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
-Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
QUE ELE faça de nós uma oferenda perfeita para 
alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a 
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os 
vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos que não 
cessam de interceder por nós na vossa presença.
-Fazei de nós uma perfeita oferenda!
E AGORA, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício 
da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao 
mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso servo o 
Papa Francisco, o nosso Bispo Cesar, com os bispos do 
mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes.
-Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
ATENDEI às preces da vossa família, que está aqui, na 
vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
-Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
ACOLHEI com bondade no vosso reino os nossos 
irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por 
Cristo, Senhor nosso.
-A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça.
POR CRISTO, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai 
Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre. -Amém!

16. RITO DA COMUNHÃO
-Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu 
divino ensinamento, ousamos dizer:
-PAI NOSSO...
-Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a 
vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os 
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador.
-Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
-Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos: 
Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis 
os nossos pecados, mas a fé que anima vossa Igreja; 
dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, 
que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.  -Amém.
-A paz do Senhor esteja sempre convosco.
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QUE TIPO DE REI É JESUS?
O evangelista João fala muito pouco do Reino de Deus e concentra o tema da realeza de Jesus no relato da 

sua paixão, cruz, morte, ressurreição e ascensão para junto do Pai. Por isso se diferencia de todas as demais 
formas de poder.

O trecho escolhido para este domingo traz o diálogo de Jesus e Pilatos: “Tu és o rei dos judeus?” (v. 33). De 
fato, Pilatos tenta descobrir qual a misteriosa origem de Jesus, na verdade quer saber: “quem és tu?”. Essa per-
gunta destaca o tema central de todo o Evangelho (Jo 1, 1¬16). No decorrer do diálogo Jesus mostra que não 
quer tomar o trono de Pilatos, “pois o meu reino não é daqui.” (v. 36). Os que são deste mundo, se for preciso, 
matam e oprimem para se firmar no poder. O Reino de Jesus não é dessa ordem de coisas. Jesus é rei porque 
dá a vida pelo povo.

Ainda hoje muitos, como Pilatos, estranham esse tipo de realeza, mas a resposta de Jesus diz qual a função 
de sua realeza: “dar testemunho da verdade” (v. 37), verdade que no conceito hebraico significa: “felicidade ple-
na”. Agora sim podemos responder que tipo de rei é Jesus? É do tipo conquistador... conquistador de corações 
e almas para o reino celeste. E como fazemos para participar desta corte? Basta sermos batizados, escutar a sua 
voz e o seguir.

Diácono Alexandre Magno de Andrade
Colaborador da Paróquia Catedral de São Dimas

SEGUNDA: Dn 1,1-6.8-20; Cânt.: Dn 3,52.53.54-55.56 (R/. 59b); Lc 21,1-4.
TERÇA: Dn 2,31-45; Cânt.: Dn 3,56.58.59.60.61 (R/. 59b); Lc 21,5-11.
QUARTA: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt.: Dn 3,62.63.64.65.66.67 
(R/. 59b); Lc 21,12-19.
QUINTA: Dn 6,12-28; Cânt.: Dn 3,68.69.70.71.72.73.74 (R/. 59b); Lc 21,20-28.
SEXTA: Dn 7,2-14; Cânt.: Dn 3,75.76.77.78.79.80.81 (R/. 59b);
 Lc 21,29-33.
SÁBADO: Dn 7,15-27; Cânt.: Dn 3,82.83.84.85.86.87 (R/. 59b); Lc 
21,34-36.
DOMINGO: Jr 33,14-16; Sl 24(25); 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
(Sobre os últimos tempos).

LEITURAS DA SEMANA:

-O amor de Cristo nos uniu.
-Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com 
um gesto de comunhão fraterna.
-Cordeiro de Deus, ...
-Eu sou a luz do mundo; quem me segue não andará nas 
trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, 
que tira o pecado do mundo.
-Senhor, eu não sou digno(a) ...

17. CANTO DA COMUNHÃO
O Filho do homem virá, virá, / Na sua glória virá, virá, / 
Para julgar virá, virá, / Todos os povos e reinará!
1. Falou Deus, o Senhor, chamou a terra, / Do nascente 
ao poente a convocou. / Deus refulge em Sião, beleza 
plena, / Não se cala ante nós, que Ele chamou. (Bis)
2. “Reuni, na minha frente, os meus eleitos, / Que a 
aliança selaram, ante o altar”. / Testemunho será o 
próprio céu, / Porque Deus, Ele mesmo, vai julgar. (Bis).
3. Eu não vim criticar teus sacrifícios, / Estão diante de 
mim teus holocaustos. / Não preciso do gado de teus 
campos, / Nem dos muitos carneiros de teus pastos. (Bis)
4. Faze a Deus sacrifício de louvor, / Cumpre os votos que 
a Ele tu fizeste. / Vem, me invoca na hora das angústias, / 
Eu virei te livrar do que sofreste. (Bis)
5. Se tu vês um ladrão, foges com ele / E com os grupos 
de adúlteros te juntas. / Tua boca utilizas para o mal, / 
Tramam os lábios as fraudes que são muitas. (Bis)

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Alimentados pelo pão da imortalidade, nós 
vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de obedecer 
na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do universo, 
possamos viver com ele eternamente no reino dos céus.  
Por Cristo, nosso Senhor.  -Amém.

ENVIADOS À MISSÃO

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
-O Senhor esteja convosco!
-Ele está no meio de nós.
-Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e 
infunda em vós a sabedoria da salvação. -Amém.
-Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos 
faça perseverar nas boas obras. -Amém.
-Oriente para ele os vossos passos, e vos mostre o 
caminho da caridade e da paz. -Amém.
-Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho † e 
Espírito Santo. -Amém.
-Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.
-Graças a Deus.

20. CANTO FINAL
O Senhor é Rei, o Senhor é meu Pastor e Rei (2x).
O Senhor está no céu, o Senhor está no mar, na extensão 
do infinito.
Está no céu, está no mar, na extensão do infinito (bis).
Quando eu vacilar, eu não temerei, pois o Senhor está 
comigo.
Está no céu, está no mar, na extensão do infinito (bis)

Cânticos: Hinário Litúrgico  - CNBB


