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Anim. Irmãos e irmãs, hoje cele-
bramos o último Domingo do Ano 
da Igreja. Na corrida dos dias, ini-
ciada no Advento do ano passado, 
contemplamos o Cristo que se fez 
homem por nós, por nós anunciou 
e tornou presente o Reino do Pai e, 
para nos dar esse Reino de modo 
definitivo, por nós entregou-se na 
cruz, morreu e ressuscitou, dando-
-nos de modo definitivo o seu Espí-
rito Santo. Hoje, depois de termos 
contemplado todo este mistério, 
chegamos ao fim e proclama-
mos o Senhor Jesus como Rei do 
Universo. No Brasil, iniciamos a 
Campanha para a Evangelização 
e na Basílica de São Pedro, o Papa 
Francisco fecha a Porta Santa e en-
cerra o ano Jubilar Extraordinário 
da Misericórdia. Acolhemos hoje, 
também, de modo particular, os 
leigos e leigas que, assumindo seu 
Batismo, colaboram por vocação 
com a missão da Igreja.

RITOS INICIAIS

ABERTURA
 CO 444 (CD XII, fx. 17)

1

Tu és o rei dos reis / O Deus dos céus 
deu-te reino, força e glória. / E en-
tregou em tuas mãos / a nossa his-
tória. / Tu és rei e o amor é a tua lei.
1. Sou o primeiro e o derradeiro 
/ fui ungido pelo amor. / Vós sois 
meu povo / eu, o vosso rei, e Se-
nhor redentor.
2. Vos levarei às grandes fontes / 
dor e fome não tereis. / Vós sois 
meu povo eu, vosso rei. / Junto a 
mim vivereis.

SAUDAÇÃO2
P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.
T. Amém.
P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convosco. 
T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

ATO PENITENCIAL3
P. Diante de Jesus Cristo, o justo, 
que intercede por nós e nos recon-
cilia com o Pai, abramos o nosso 
espírito ao arrependimento para 
sermos menos indignos de aproxi-
mar-nos da mesa do Senhor.

(Silêncio)
P. Senhor, nossa Paz, tende piedade 
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós. 
P. Cristo, nossa Páscoa, tende pie-
dade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós. 
P. Senhor, nossa Vida, tende pieda-
de de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

GLÓRIA4
Glória a Deus nas alturas, / e paz 
na terra aos homens por Ele ama-
dos. / Senhor Deus, Rei dos céus, 
Deus Pai todo-poderoso. / nós vos 
louvamos, nós vos bendizemos, / 
nós vos adoramos, nós vos glorifi-
camos, / 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 pieda-
de 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.

ORAÇÃO5
P. Oremos (silêncio): Deus eterno 
e todo-poderoso, que dispusestes 
restaurar todas as coisas no vosso 
amado Filho, Rei do universo, fa-
zei que todas as criaturas, libertas 
da escravidão e servindo à vossa 
majestade, vos glorifiquem eterna-
mente. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Neste dia solene em que cele-
bramos Cristo, Rei do universo, aco-
lhamos sua Palavra, manifestação 
do seu Reino e salvação para todos 
que dela vivem.

Abertura da Campanha Nacional 
para a Evangelização | Dia do Leigo
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PRIMEIRA LEITURA
(2Sm 5,1-3)

6

Leitura do Segundo Livro de Samuel. 
Naqueles dias, 1todas as tribos de Is-
rael vieram encontrar-se com Davi 
em Hebron e disseram-lhe: “Aqui es-
tamos. Somos teus ossos e tua car-
ne. 2Tempo atrás, quando Saul era 
nosso rei, eras tu que dirigias os ne-
gócios de Israel. E o Senhor te disse: 
‘Tu apascentarás o meu povo Israel 
e serás o seu chefe’”. 3Vieram, pois, 
todos os anciãos de Israel até o rei 
em Hebron. O rei Davi fez com eles 
uma aliança em Hebron, na presen-
ça do Senhor, e eles o ungiram rei de 
Israel. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

SALMO 121/122
(Cantando Salmos e Aclamações p. 248)

7

Quanta alegria e felicidade: vamos 
à casa do Senhor!
1. Que alegria, quando ouvi que 
me disseram: / “Vamos à casa do 
Senhor!” / E agora nossos pés, já, se 
detêm, / Jerusalém, em tuas portas.
2. 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.

SEGUNDA LEITURA
(Cl 1,12-20)

8

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses. Irmãos, 12com alegria 
dai graças ao Pai, que vos tornou 
capazes de participar da luz, que é 
a herança dos santos. 13Ele nos li-
bertou do poder das trevas e nos 
recebeu no reino de seu Filho ama-
do, 14por quem temos a redenção, o 
perdão dos pecados. 15Ele é a ima-
gem do Deus invisível, o primogêni-
to 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, so-
beranias e poderes. Tudo foi criado 
por meio dele e para ele. 17Ele existe 
antes de todas as coisas e todas têm 
nele a sua consistência. 18Ele é a Ca-
beça do corpo, isto é, da Igreja. Ele 
é o Princípio, o Primogênito dentre 
os mortos; de sorte que em tudo ele 
tem a primazia, 19porque Deus quis 
habitar nele com toda a sua pleni-
tude 20e por ele reconciliar consigo 
todos os seres, os que estão na terra 
e no céu, realizando a paz pelo san-
gue da sua cruz. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

ACLAMAÇÃO
(CD XII, fx 19

9

Aleluia, aleluia, aleluia! (bis) / Ale-
luia, aleluia, aleluia! (bis)
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!

EVANGELHO
(Lc 23,35-43)

10

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de Je-
sus Cristo segundo Lucas.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 35os chefes zom-
bavam de Jesus dizendo: “A outros 
ele salvou. Salve-se a si mesmo, se, 
de fato, é o Cristo de Deus, o Esco-
lhido!” 36Os soldados também caço-
avam dele; aproximavam-se, ofere-
ciam-lhe vinagre, 37e diziam: “Se és 
o rei dos judeus, salva-te a ti mes-
mo!” 38Acima dele havia um letreiro: 
“Este é o Rei dos Judeus”. 39Um dos 
malfeitores crucificados o insultava, 
dizendo: “Tu não és o Cristo? Sal-
va-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, porque estamos receben-
do o que merecemos; mas ele não 
fez nada de mal”. 42E acrescentou: 
“Jesus, lembra-te de mim, quando 
entrares no teu reinado”. 43Jesus 
lhe respondeu: “Em verdade eu te 
digo: ainda hoje estarás comigo no 
Paraíso”. - Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

PROFISSÃO DE FÉ11
Creio em um só Deus, Pai todo-pode-
roso, / Criador do céu e da terra; de 
todas as coisas visíveis e invisíveis. / 
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, 
/ Filho Unigênito de Deus, / nascido 
do Pai antes de todos os séculos: / 
Deus de Deus, / luz da luz, / Deus 
verdadeiro de Deus verdadeiro, / 
gerado, não criado, / consubstan-
cial ao Pai. / Por Ele todas as coisas 
foram feitas. / E por nós, homens, 
e para nossa salvação, / desceu dos 
céus: /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. / Ressus-
citou 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 Espíri-
to Santo, / Senhor que dá a vida, / e 
procede do Pai e do Filho; / e com 
o Pai e o Filho é adorado e glorifica-
do: / ele que falou pelos profetas. / 
Creio na Igreja, /una, santa, católica 
e apostólica. / Professo um só batis-
mo / para remissão dos pecados. / 
E espero a ressurreição dos mortos 
/ e a vida do mundo que há de vir. 
Amém.

ORAÇÃO DOS FIÉIS12
P. Irmãs e irmãs, oremos a Cristo, 
Rei do universo, nosso Salvador, di-
zendo: 
T. Escutai-nos, Senhor da glória.
1. Cristo, Rei do universo, que vies-
tes ao mundo para testemunhar a 
verdade, sustentai a fé de todos os 
que se colocam ao lado dos peque-
nos e indefesos. 
2. Ó Cristo, fostes enviado ao mun-
do, não para julgá-lo, mas para que 
o mundo seja salvo em vosso amor, 
manifestai a vossa salvação e a vos-
sa misericórdia  a todos os que se 
encontram sofrendo pelas opções 
de vida que fizeram. 
3. Ó Cristo, nosso Rei e Pastor, guiai 
em vossos caminhos, os peregrinos, 
os estrangeiros, os refugiados e os 
perseguidos.
4. Ó Cristo, que fostes consagrado 
pelo Pai como sacerdote e pastor, 
conservai os leigos e leigas em sua 
vocação batismal e concedei-lhes a 
graça da própria santificação.
5. Ó Cristo, Rei da paz, que viestes 
oferecer a vossa misericórdia, con-
cedei a todos nós que concluímos 
o Ano santo Jubilar, possamos tes-
temunhar no mundo a misericórdia 
que de vós recebemos.
(outras intenções da comunidade)

APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS (CD XII, fx. 15)

13

1. Bendito sejais, Senhor. / Pelos 
dons que apresentamos, / bendito 
pelo pão, / bendito pelo vinho, / 
bendito sejais, também, / pela gra-
ça no caminho!
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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, / bendi-
to pelo amor, / bendito pela vida, 
/ bendito sejais, também, / pelas 
nossas mãos unidas!

SOBRE AS OFERENDAS14
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor...
P. Oferecendo-vos estes dons que 
nos reconciliam convosco, nós vos 
pedimos, ó Deus, que o vosso próprio 
Filho conceda a paz e a união a todos 
os povos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

ORAÇÃO EUCARÍSTICA
(I, Pref. MR 384)

15

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo lugar, Se-
nhor, 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, ofe-
recendo-se na Cruz, vítima pura e 
pacífica, realizou a redenção da hu-
manidade. Submetendo ao seu po-
der 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:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Pai de misericórdia, a quem so-
bem nossos louvores, nós vos pedi-
mos, por Jesus Cristo, vosso Filho e 
Senhor nosso, que abençoeis estas 
oferendas apresentadas ao vosso 
altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
CP. Nós as oferecemos pela vossa 
Igreja santa e católica: concedei-
-lhe paz e proteção, unindo-a num 
só corpo e governando-a por toda 
a terra. Nós as oferecemos também 

pelo vosso servo o Papa Francisco, 
por nosso Bispo Odilo e por todos 
os que guardam a fé que receberam 
dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre 
unida. 
1C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos fi-
lhos e filhas..., e de todos os que cir-
cundam este altar, dos quais conhe-
ceis a fidelidade e a dedicação em 
vos servir. Eles vos oferecem conos-
co este sacrifício de louvor por si e 
por todos os seus, e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão 
de suas faltas, a segurança em suas 
vidas e a salvação que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos fi-
lhos!
2C. Em comunhão com toda a Igre-
ja celebramos o dia santo da ressur-
reição de nosso Senhor Jesus Cris-
to. Veneramos também a Virgem 
Maria e seu esposo São José, os 
santos Apóstolos e Mártires: Pedro 
e Paulo, André... e todos os vossos 
Santos. Por seus méritos e preces 
concedei-nos sem cessar a vossa 
proteção.
T. Em comunhão com toda a Igreja 
aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bondade, 
a oferenda dos vossos servos e de 
toda a vossa família; dai-nos sempre 
a vossa paz, livrai-nos da condenação 
e acolhei-nos entre os vosso eleitos. 
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e san-
tificar estas oferendas, a fim de que 
se tornem para nós o Corpo  e o 
Sangue de Jesus Cristo vosso Filho e 
Senhor Nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Se-
nhor!
Na noite em que ia ser entregue, 
ele tomou o pão em suas mãos, ele-
vou os olhos a vós, ó Pai, 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 SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS 
E POR TODOS, PARA REMISSÃO 

DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM ME-
MÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, 
vós que nos libertastes pela cruz e 
ressurreição.
CC. Celebrando, pois, a memória da 
paixão do vosso Filho, da sua res-
surreição dentre os mortos e glorio-
sa ascensão aos céus, nós, vossos 
servos, e também vosso povo san-
to, vos oferecemos, ó Pai, dentre 
os bens que nos destes, o sacrifício 
perfeito e santo, pão da vida eterna 
e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Recebei, ó Pai, esta oferenda, como 
recebestes a oferta de Abel, o sacri-
fício de Abraão e dos dons de Mel-
quisedec. Nós vos suplicamos que 
ela seja levada à vossa presença, 
para que, ao participarmos deste al-
tar, recebendo o Corpo e o Sangue 
de vosso Filho, sejamos repletos de 
todas as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
C3. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos e filhas N. e N. que partiram 
desta vida, marcados com o sinal da 
fé. A eles, e a todos os que adorme-
ceram no Cristo, concedei a felicida-
de, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos!
C4. E a todos nós pecadores, que 
confiamos na vossa imensa mise-
ricórdia, concedei, não por nossos 
méritos, mas por vossa bondade, o 
convívio dos Apóstolos e Mártires: 
João Batista e Estevão, Matias e 
Barnabé ... e todos os vossos san-
tos. Por Cristo, Senhor nosso. 
T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos!
Por ele não cessais de criar e santi-
ficar estes bens e distribuí-los entre 
nós.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, em 
Cristo...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO16

CANTO DE COMUNHÃO
(CD VII, fx. 22)

1717

O Filho do homem virá, virá, / na 
sua glória virá, virá, / para julgar 
virá, virá, / todos os povos e reinará!
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Com o Domingo de Cristo Rei, o 
Papa encerra em Roma o Jubileu 
extraordinário da Misericórdia para 
toda a Igreja. Demos graças a Deus, 
pois sua misericórdia é eterna!
Na conclusão do Ano Litúrgico, 
somos convidados a nos trans-
portar, na esperança, para o gran-
de dia final da nossa vida e da 
história deste mundo. Para onde 
vamos? Para onde caminha tudo?
Movidos pela fé, dizemos logo, 
cheios de certeza e confiança: 
tudo caminha para Deus; e, para 
chegar a Deus, tudo deverá pas-
sar por Jesus Cristo Salvador, Juiz 
da História, Senhor da nossa vida. 
Haveria alguma alternativa? Sim, 
até os maus e os que não creem 
nisso: também eles deverão pres-
tar contas a Cristo Rei e Senhor.
Ele será juiz misericordioso e ge-
neroso para com todos aqueles 
que aceitaram os caminhos de 
Deus e a Ele procuraram obede-
cer com sincero coração. Todos 
esses serão os “benditos de meu 
Pai” e serão convidados a partici-
par do reino eterno de Deus, pre-
parado para os que O amam (cf Mt 
25). E quem não aceitou a mise-
ricórdia de Deus nesta vida, terá 
uma chance para ainda se agarrar 
à mão estendida de Deus, que re-
jeitou durante toda a vida?
O Domingo de Cristo Rei nos faz 

pensar no futuro que Deus nos 
preparou; mas também no pre-
sente, que nos é dado a cada dia 
para fazermos nossas escolhas. É 
aqui e agora que cada um define 
o seu futuro. Não percamos, pois, 
as chances diárias que Deus nos 
oferece através das circunstâncias 
da vida, para praticarmos a miseri-
córdia e a caridade e para sermos 
colaboradores de Deus na edifica-
ção de seu reino, já neste mundo.
Neste Domingo de Cristo Rei, aqui 
no Brasil, lembramos especial-
mente a vocação dos leigos, que 
são “sal da terra e fermento na 
massa” – sal e fermento do Evan-
gelho, para dar gosto e vitalidade 
boa à vida familiar e social. Deus 
ilumine e conforte todos os leigos 
e leigas na sua importante missão 
na Igreja e na sociedade.
Hoje também se inicia a Campa-
nha Nacional para a Evangelização 
deste ano. Somos todos “discípu-
los-missionários de Jesus Cristo”, 
chamados a nos empenharmos 
na vida e na missão da Igreja. So-
mos cidadãos do reino de Cristo: 
cidadãos ativos, operosos e gene-
rosos. Façamos bem a nossa par-
te: Cristo conta conosco!

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo

Valorizar a água e somar esforços é a melhor maneira de cuidar bem

A água não nasce na torneira
Ela percorre um longo caminho desde que é coletada
e tratada para chegar a sua casa própria para o consumo.

Água,
cuide bem desse bem.

porque cada gota vale muito.

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.
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.
3. Eu não vim criticar teus sacrifí-
cios, / estão diante de mim teus 
holocaustos. / Não preciso do gado 
de teus campos, / nem dos muito 
carneiros de teus pastos.
4. Faze a Deus sacrifício de louvor, / 
cumpre os votos que a ele tu fizeste. 
/ Vem, me invoca na hora das angús-
tias, / eu virei te livrar do que sofreste.
5. Se tu vês um ladrão, foges com 
ele / e com os grupos de adúlteros 
de juntas. / Tua boca utilizas para 
o mal, / trama os lábios as fraudes 
que são muitas.

ORAÇÃO APÓS A 
COMUNHÃO

18

P. Oremos: Alimentados pelo pão 
da imortalidade, nós vos pedimos, 
ó Deus, que, gloriando-nos de obe-
decer na terra aos mandamentos 
de Cristo, Rei do Universo, possa-
mos viver com ele eternamente no 
Reino dos céus. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
T. Amém.

RITOS FINAIS

BÊNÇÃO FINAL19
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
P. Ele vos mostre sua face e se com-
padeça de vós.
T. Amém.
P. Volva para vós o seu olhar e vos 
dê a sua paz.
T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho  e Espírito Santo.
T. Amém.
P. Ide em paz, e o Senhor vos acom-
panhe.
T. Graças a Deus.

CANTO FINAL
(CO 452)
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Anunciaremos teu Reino Senhor! / 
Teu Reino, Senhor! Teu Reino!

1. Reino de paz e de justiça! / Reino 
de vida e verdade! / Teu Reino, Se-
nhor! / Teu Reino...
2. Reino de amor e de graça! / Rei-
no que habita em nós teus filhos! / 
Teu Reino...
3. Reino que sofre violência! / Rei-
no que não é deste mundo! / Teu 
Reino...
4. Reino que já começou! / Reino 
que não terá fim! / Teu Reino...


