
ENCONTRO ENTRE IRMÃOS

1. CANTO DE ABERTURA
Tu és o Rei dos reis!/ O Deus do céu deu-Te 
Reino, Força e Glória, e entregou em Tuas 
mãos a nossa história, Tu és Rei, e o amor 
é Tua lei!   
1. Sou o primeiro e o derradeiro,/ fui ungido 
pelo amor! Vós sois Meu povo; Eu, Vosso Rei/ 
e Senhor Redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes,/ dor e fome 
não tereis!/ Vós sois Meu povo; Eu, Vosso 
Rei:/ Junto a Mim vivereis!

2. SAUDAÇÃO
- Em nome do Pai e do Filho e do Espírito San-
to.
- Amém.
- Irmãos eleitos segundo a presciência de 
Deus Pai, pela santificação do Espírito para 
obedecer a Jesus Cristo e participar da bên-
ção da aspersão do seu sangue, graça e paz 
vos sejam concedidas abundantemente.
- Bendito seja Deus que nos reuniu no amor 
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL
- No dia em que celebramos a vitória de Cristo 
sobre o pecado e a morte, também nós so-
mos convidados a morrer para o pecado e a 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-
-nos necessitados da misericórdia do Pai (si-
lêncio).
- Senhor, que viestes procurar quem estava 
perdido, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que viestes dar a vida em resgate de 
muitos, tende piedade de nós.
- Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que congregais na unidade os vos-
sos filhos dispersos, tende piedade de nós.
- Senhor, tende piedade de nós.
- Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de 

nós, perdoe os nossos pecados e nos condu-
za 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, / Se-
nhor Deus, Cordeiro de Deus, / Filho de Deus 
Pai. / Vós que tirais o pecado do mundo, / 
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pe-
cado 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 Es-
pírito 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 uni-
verso, 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 Es-
pírito Santo. - Amém.

A PALAVRA SE FAZ VIDA

6. PRIMEIRA LEITURA  (2Sm 5,1-3)
Leitura do Segundo Livro de Samuel.
Naqueles dias, 1todas as tribos de Israel vie-
ram encontrar-se com Davi em Hebron e dis-
seram-lhe: “Aqui estamos. Somos teus ossos 
e tua carne. 2Tempo atrás, quando Saul era 
nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de 
Israel. E o Senhor te disse: ‘Tu apascentarás 
o meu povo Israel e serás o seu chefe’”. 3Vie-
ram, pois, todos os anciãos de Israel até ao rei 
em Hebron. O rei Davi fez com eles uma alian-
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“JESUS, LEMBRA-TE DE MIM, QUANDO ENTRARES NO TEU REINADO”
Com o coração repleto de alegria e gratidão, celebramos hoje a festa de Cristo Rei, que 

marca também o final de mais um ano litúrgico. Jesus Cristo é o ungido de Deus Pai para uma 
missão muito especial: estabelecer um reino eterno de justiça e paz. Seu Reino não é deste 
mundo, mas Ele quer que seu exemplo de amor e misericórdia seja vivido aqui por cada um 
de nós. 

Hoje também a Igreja encerra em âmbito mundial o Ano Santo da Misericórdia. Que pos-
samos em nossa vida seguir os caminhos e os ensinamentos do Rei Jesus, o rosto misericor-
dioso do Pai. Com alegria, cantemos.



ça em Hebron, na presença do Senhor, e eles 
o ungiram rei de Israel. - Palavra do Senhor.
- Graças a Deus!

7. SALMO RESPONSORIAL ((Sl 121 (122))
- Quanta alegria e felicidade: vamos à casa 
do Senhor!
- Que alegria, quando ouvi que me disseram: 
“Vamos à casa do Senhor!” / E agora nossos 
pés já se detêm, Jerusalém, em tuas portas.
- Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do 
Senhor. Para louvar, segundo a lei de Israel, o 
nome do Senhor. / A sede da justiça lá está e 
o trono de Davi.

8. SEGUNDA LEITURA (Cl 1,12-20)
Leitura da Carta de São Paulo aos Colossen-
ses.
Irmãos: 12Com alegria dai graças ao Pai, que 
vos tornou capazes de participar da luz, que 
é a herança dos santos. 13Ele nos libertou do 
poder das trevas e nos recebeu no reino de 
seu Filho amado, 14por quem temos a reden-
ção, o perdão dos pecados. 15Ele é a imagem 
do Deus invisível, o primogênito de toda a 
criação, 16pois por causa dele foram criadas 
todas as coisas no céu e na terra, as visíveis 
e as invisíveis, tronos e dominações, sobera-
nias e poderes. Tudo foi criado por meio dele 
e para ele. 17Ele existe antes de todas as coi-
sas e todas têm nele a sua consistência. 18Ele 
é a Cabeça do corpo, isto é, da Igreja. Ele é o 
Princípio, o Primogênito dentre os mortos; de 
sorte que em tudo Ele tem a primazia, 19por-
que Deus quis habitar nele com toda a sua 
plenitude 20e por ele reconciliar consigo todos 
os seres, os que estão na terra e no céu, reali-
zando a paz pelo sangue da sua cruz.
- Palavra do Senhor. - Graças a Deus!

9. EVANGELHO (Lc 23,35-43)

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

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

Naquele tempo, 35os chefes zombavam de Je-
sus, dizendo: “A outros ele salvou. Salve-se 
a si mesmo, se, de fato, é o Cristo de Deus, 
o Escolhido!”. 36Os soldados também caço-
avam dele; aproximavam-se, ofereciam-lhe 
vinagre, 37e diziam: “Se és o rei dos judeus, 
salva-te a ti mesmo!”. 38Acima dele havia um 
letreiro: “Este é o Rei dos Judeus”. 39Um dos 
malfeitores crucificados o insultava, dizendo: 

“Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a 
nós!” 40Mas o outro o repreendeu, dizendo: 
“Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a 
mesma condenação? 41Para nós, é justo, por-
que estamos recebendo o que merecemos; 
mas ele não fez nada de mal”. 42E acrescen-
tou: “Jesus, lembra-te de mim, quando entra-
res no teu reinado”. 43Jesus lhe respondeu: 
“Em verdade eu te digo: ainda hoje estarás 
comigo no Paraíso”. - Palavra da Salvação!
- Glória a vós, Senhor!

11. PROFISSÃO DE FÉ
(Símbolo Niceno-Constantinopolitano)

Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, 
criador do céu e da terra, / de todas as coisas 
visíveis e invisíveis. / Creio em um só Senhor, 
Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, / nasci-
do do Pai antes de todos os séculos: Deus de 
Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus 
verdadeiro, / gerado, não criado, consubs-
tancial ao Pai. / Por Ele todas as coisas foram 
feitas. / E por nós, homens, e para nossa sal-
vação, desceu dos céus:

(Todos se inclinam às palavras seguintes até 
e se fez homem)

e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da 
Virgem Maria, e se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio 
Pilatos; / padeceu e foi sepultado. / Ressusci-
tou ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / 
e subiu aos céus, / onde está sentado à direita 
do Pai. / E de novo há de vir, / em sua glória, 
/ para julgar os vivos e os mortos; / e o seu 
reino não terá fim. / Creio no Espírito Santo, / 
Senhor que dá a vida, / e procede do Pai e do 
Filho; / e com o Pai e o Filho é adorado e glo-
rificado: / Ele que falou pelos profetas. / Creio 
na Igreja, una, santa, católica e apostólica. / 
Professo um só batismo para remissão dos 
pecados. / E espero a ressurreição dos mor-
tos / e a vida do mundo que há de vir. - Amém.

12. ORAÇÃO DA COMUNIDADE
- (Introdução por conta do presidente da ce-
lebração).
1. Cristo Bom Pastor, conduzi a Igreja e seus 
pastores para que possam anunciar com co-
ragem e fidelidade a mensagem do Evange-
lho, rezemos.
- Senhor, venha a nós o vosso Reino!
2. Cristo, Luz dos Povos, concedei que as na-
ções e os povos superem as guerras e con-
flitos, alcançando a verdadeira paz, rezemos.
3. Cristo, Pão da Vida, inspirai os nossos lei-
gos para que sejam sal da terra e luz do mun-
do, levando os valores cristãos à nossa socie-
dade, rezemos.
4. Cristo, Rei do Universo, concedei que sai-
bamos acolher com misericórdia e alegria 
aqueles que estão afastados da vida de fé, 
rezemos.



A VIDA SE TRANSFORMA

13. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
1. Bendito sejais, Senhor, / Pelos dons que 
apresentamos, / Bendito pelo pão, / Bendito 
pelo vinho, / Bendito sejais, também, / Pela 
graça no caminho!
2. Bendito sejais, Senhor, / Pelos dons que 
apresentamos, / Bendito pela fé, / Bendito 
pela Igreja, / Bendito sejais, também, / Pela 
força na peleja!
3. Bendito sejais, Senhor, / Pelos dons que 
apresentamos, / Bendito pelo amor, / Bendi-
to pela vida, / Bendito sejais, também, / Pelas 
nossas mãos unidas!

14. ORAÇÃO
- Orai, irmãos e irmãs, ...

(Sobre as Oferendas)
Oferecendo-vos estes dons que nos reconci-
liam 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, con-
sagrastes sacerdote eterno e rei do universo 
vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor nos-
so. Ele, oferecendo-se na Cruz, vítima pura e 
pacífica, realizou a redenção da humanidade. 
Submetendo ao seu poder toda criatura, en-
tregará à vossa infinita majestade um reino 
eterno e universal: reino da verdade e da vida, 
reino da santidade e da graça, reino da justi-
ça, 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 ce-
leste cantando (dizendo) a uma só voz:
- Santo, Santo, Santo...
NA VERDADE, vós sois Santo, ó Deus do uni-
verso, 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 apresen-
tamos 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 dis-
cípulos, 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 DERRAMA-
DO POR VÓS E POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA 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 vin-
da, 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 recon-
cilia convosco e concedei que, alimentando-
-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, 
sejamos repletos do Espírito Santo e nos tor-
nemos em Cristo um só corpo e um só espí-
rito.
- 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 vos-
sos santos: a Virgem Maria, Mãe de Deus, São 
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Már-
tires, 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 bis-
pos 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 Espí-
rito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre. - Amém!



MISERICORDIOSOS COMO O PAI
Com a festa de Cristo Rei, chegamos ao final de mais um ano litúrgico. E neste ano de 

2016 o domingo de Cristo Rei também marca o encerramento mundial do Ano Santo da 
Misericórdia. Foi um ano repleto de graça e muitas bênçãos para a Igreja e todo o povo de 
Deus. As reflexões, catequeses, palestras, retiros, peregrinações foram de grande valor para 
o nosso enriquecimento pessoal e comunitário. Certamente muitos ensinamentos ficaram 
gravados em nossa mente e em nosso coração.

Como vimos ao longo deste ano, Jesus Cristo é a grande referência para todos nós. 
Afinal, Ele é o rosto da misericórdia do Pai. No Evangelho deste domingo, O Rei Jesus nos 
mostra alguns dos pontos mais importantes para uma vida marcada pela misericórdia: a 
paciência, o perdão, a paz. Mesmo preso, agredido e vítima de todos os insultos, Jesus não 
ensina violência ou vingança. Suas atitudes são de paz, daquele que veio estabelecer um 
Reino de justiça, amor e paz.

Que o Rei Jesus nos fortaleça, para que sejamos verdadeiras testemunhas da misericór-
dia. E que não nos esqueçamos da frase bíblica  que encerra a Bula Misericordiae Vultus:  
“Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e do teu amor, pois eles existem desde sempre” (Sl 
25/24, v. 6).

Fábio Vieira - Paróquia Santa Cecília

(Após a comunhão, promover SILÊNCIO)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
OREMOS: Alimentados pelo pão da imortali-
dade, nós vos pedimos, ó Deus, que, glorian-
do-nos de obedecer na terra aos mandamen-
tos 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.
- Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre 
de toda adversidade e derrame sobre vós as 
suas bênçãos. - Amém.
- Torne os vossos corações atentos à sua pa-
lavra, a fim de que transbordeis de alegria di-
vina. - Amém.
- Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamen-
tos divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. 
- Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Fi-
lho † e Espírito Santo. - Amém.
- Levai a todos a alegria do Senhor ressusci-
tado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
- Graças a Deus.

16. RITO DA COMUNHÃO
- Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
- PAI NOSSO...
- Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos 
hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa mise-
ricórdia, sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos, enquanto, vi-
vendo 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, se-
gundo 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.
- O amor de Cristo nos uniu.
- Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e 
irmãs com sua cruz, saudai-vos com um sinal 
de reconciliação e de paz.
- Cordeiro de Deus, ...
- Quem come minha Carne e bebe meu San-
gue permanece em mim e eu nele. Eis o Cor-
deiro 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 reful-
ge 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”. / Teste-
munho será o próprio céu, / Porque Deus, Ele 
mesmo, vai julgar. (Bis)
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