O Dia do Senhor
Ano B - XXVIII - Nº 1726 - 34º Domingo do Tempo Comum - cor branca - 25/11/2018

SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
TODO AQUELE QUE É DA VERDADE ESCUTA MINHA VOZ (Jo 18,37)
Dia Nacional dos Cristãos leigos e leigas e Encerramento do Ano Nacional do Laicato

2. Canto Inicial (J. Thomaz Filho - Frei Fabreti)

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 a 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!

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade, destacando:
uma cruz com pano branco simbolizando a vitória de Cristo
sobre o pecado e a morte. Preparar cartazes lembrando os
fatos marcantes acontecidos durante o ano de 2018 que serão
usados na recordação da vida e na apresentação dos dons. Para
iniciar a celebração, cantar de forma bem orante e repetidas
vezes o refrão.
(Frei Adolfo Temme - Ofício Divino das Comunidades)

Cristo hoje, Cristo ontem, Cristo para sempre.
Amém.

1. Acolhida

Animador(a) - Queridos irmãos e irmãs em Cristo,
é com grande alegria que nos reunimos para
fazermos memória da Páscoa de Jesus ligada
aos fatos concretos de nossa vida marcada pelas
alegrias, esperanças, sofrimentos e presença do
Senhor. (Recordação dos fatos marcantes) Comemoramos
hoje o dia dos cristãos leigos e leigas, homens
e mulheres que vivem sua vocação batismal,
colocando-se a serviço da Boa-Nova do Reino de
Deus por meio das pastorais, serviços, ministérios
e movimentos de nossa Igreja. Também neste dia
encerramos o Ano Nacional do Laicato onde fomos
convidados a ser sal da terra e luz do mundo.
Felizes por estarmos reunidos em comunidade
para celebrar o Dia do Senhor, cantemos.
Procissão de entrada como de costume.
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Presidente - Neste último domingo do Ano Litúrgico
celebramos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, Rei do Universo, e proclamamos que Ele é
digno de receber o poder, a divindade, a sabedoria
e a honra, porque fez-se servo e entregou sua vida
até a morte de cruz. Como filhos(as) deste Deus,
façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça, o amor e a paz de Deus
nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam
convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Pelo batismo somos chamados
a reinar como Cristo pelo serviço, perdão e
reconciliação. De coração arrependido, peçamos
perdão pelas vezes em que deixamos de assumir
a nossa missão batismal (silêncio).
- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da
graça, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos
enriquecer, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso
povo santo, tende piedade de nós. Senhor...
Presidente - Deus, Senhor da vida e da história,
tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Senhor nosso
Deus que enviou ao mundo seu Filho Jesus para
instaurar e testemunhar na terra seu Reino de
amor, justiça e paz.

(CNBB - Ir. Míria T. Kolling)

1 - Glória a Deus nos altos céus! Paz na terra a
seus amados! A vós louvam, Rei celeste, os que
foram libertados.
Glória a Deus, lá nos céus, e paz aos seus. Amém!
2 - Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos,
bendizemos; damos glória ao vosso nome, vossos
dons agradecemos.
3 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas
perdoai!
4 - Vós, que estais junto do Pai, como nosso intercessor,
acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor!
5 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o Senhor,
com o Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

5. Oração

Presidente - Ó Deus de eterno poder, constituístes
Jesus Cristo, o grande Rei do Universo, e nele
quereis renovar todas as criaturas. Libertai
todos os seres de qualquer escravidão para que
possamos vos servir no Reino de vosso Filho na
terra e também nos céus. Por nosso Senhor Jesus
Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala

Presidente - Iluminados e fortalecidos pela Palavra
de Deus professemos a nossa fé no Deus da vida,
rezando o Credo Niceno-Constantinapolitano.
Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra, e 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, consubstancial
ao Pai; por ele todas as coisas foram feitas. E por
nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos
céus: (todos de inclinam) 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. Ressuscitou 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 glorificado: 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 mortos e
a vida do mundo que há de vir. Amém!

14. Preces da Comunidade

6. Apresentação do Livro da Palavra
(Frei Luiz Turra)

Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar.
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. (bis)

7. Leitura da Profecia de Daniel (7, 13-14)
8. Salmo Responsorial (92) (CD Cantando os Salmos)
Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao
Senhor! (bis)
- 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!

9. Leitura do Livro do Apocalipse (1, 5-8)
10. Canto de Aclamação (Reginaldo Veloso)

Aleluia, Aleluia, Aleluia. (bis)
1 - 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!

11. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São João (18, 33b-37)

Presidente - Confiantes na bondade do Pai
peçamos por nossas necessidades. A cada pedido,
cantemos: Ó Senhor escutai a nossa prece. (ODC)
- Deus da vida, encorajai a vossa Santa Igreja, seus
pastores e os irmãos(ãs) de vida consagrada, para
que continuem anunciando sem medo a fé em
Vosso Filho Jesus. Nós vos pedimos.
- Deus da vida, libertai os governantes que foram
eleitos da sede de poder, para que não se deixem
corromper e lutem pelo povo brasileiro ajudando
a construir uma sociedade mais justa e igualitária.
Nós vos pedimos.
- Deus da vida, abençoai os cristãos leigos(as) que se
dedicam aos diversos serviços, ministérios, pastorais,
movimentos, na Igreja e na sociedade para que
continuem dando testemunho de fé e esperança,
edificando o Vosso Reino. Nós vos pedimos.
- Deus da vida, despertai no coração de todos
os fiéis da Paróquia Cristo Rei, em Sooretama, a
vivência da partilha, da justiça e do amor, para
que possam viver como irmãos. Nós vos pedimos.
Presidente - Atendei, Senhor da Vida, as preces
que humildemente vos apresentamos. Por Cristo,
nosso Senhor e Rei. Amém

15. Apresentação dos Dons
O Conselho da Comunidade apresenta o cartaz que foi
preparado para a Recordação da Vida, enquanto se canta.

Animador(a) - Em Cristo, o amor de Deus, imenso,
compassivo e capaz de todo sacrifício por nós, se
torna poderosa fonte de esperança. No seu Reino,
a grande glória é a vitória da caridade, a realização
plena do ser humano, a cura de todas as feridas.

12. Partilha da Palavra
Nossa resposta
13. Profissão de Fé
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Apresentemos ao altar do Senhor tudo o que foi
realizado em nossa comunidade em favor da vida.
(Zé Vicente)

1 - Nesta mesa da irmandade a nossa comunidade
se oferece a Ti, Senhor, nosso sonho e nossa luta
nossa fé, nossa conduta, te entregamos com amor.
Novo jeito de sermos Igreja nós buscamos,
Senhor, na tua mesa. (bis)

16. Canto das Oferendas

(Onde houver Celebração da Palavra) (Ir. Míria T. Kolling)

No teu altar, Senhor, coloco a minha vida em
oração.
1 - A alegria de te amar e ser amado, quero em
tuas mãos depositar.
2 - O desejo de ser bom e generoso faz-me viver
com mais amor.
(Onde houver Celebração Eucarística) (Frei Luiz Turra)

1 - Que maravilha Senhor, estar aqui! Sentir-se
Igreja reunida a celebrar. Apresentando os frutos
do caminho, no pão e vinho, ofertas desse altar.
Bendito sejais por todos os dons! Bendito sejais
pelo vinho e pelo pão! Bendito, bendito, bendito
seja Deus para sempre.
2 - Que grande bênção servir nesta missão, missão
de Cristo, tarefa do cristão. Tornar-se Igreja,
formar comunidade, ser solidário, tornar-se um
povo irmão.
3 - Que graça imensa viver a mesma fé; ter esperança
de um mundo bem melhor; na caridade sentir-se
familiares, lutando juntos em nome do Senhor.

17. Louvação

Presidente - Com todos os Cristãos leigos e leigas
e as criaturas, louvemos ao Senhor nosso Deus
pelas maravilhas que nos tem concedido.
(Pe. Zezinho)

Obras do Senhor, bendizei o Senhor! Filhos do
Senhor, bendizei o Senhor! Louvai-o e exaltai-o
pelos séculos sem fim! Céus do meu Senhor,
bendizei o Senhor! Anjos do Senhor, bendizei o
Senhor! Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim!
1 - Estrelas e planetas, bendizei o Senhor! Mundos
e universos, bendizei o Senhor! Dias e noites,
trevas e luzes, corpos siderais, bendizei o Senhor!
Águas lá do céu, bendizei o Senhor! Fontes e
nascentes, bendizei o Senhor! Rios e lagos, mares
e oceanos, chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor!
Obras do Senhor...
2 - Vento e ventania, bendizei o Senhor! Neves luz
e dias, bendizei o Senhor! Vales e colinas, desertos
e campinas, praias e montanhas, bendizei o
Senhor!
Frutos do alto mar, bendizei o Senhor! Frutos do
pomar, bendizei o Senhor! Aves do céu, aves do
chão, feras e rebanhos, bendizei o Senhor!
Obras do Senhor...

3 - Filhos de Israel, bendizei o Senhor! Servos de
Jesus, bendizei o Senhor! Filhos da paz, vós que
buscais religiões do mundo, bendizei o Senhor!
Obras do Senhor...

Deus nos faz irmãos

18. Pai Nosso

Presidente - Como família de Deus reunida,
cantemos, confiantes, a oração que o Senhor nos
ensinou.
(André Zamur)

Pai nosso que estais no céu, santificado seja o
vosso nome, venha a nós o vosso Reino; seja feita
a vossa vontade, assim na terra como no céu! O
pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos
as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem
nos ofendeu! Não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal, Pai nosso, ó Pai!

19. Abraço da Paz

Animador(a) - O Espírito Santo de Deus que nos
conduz à paz deve estar presente em todos os
corações. Saudemo-nos com o compromisso de
vivenciar a paz de Cristo.
(Pe. Eliomar Ribeiro)

Um abraço de paz, um abraço de irmão, um abraço
que vá alegrar seu coração.(bis) Paz pra você,
paz para nós, paz para o mundo. Onde há dor,
melancolia, nós vamos levar a paz. (bis)

20. Canto de Comunhão (se houver)
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti)

1 - O meu Reino tem muito a dizer não se faz como
quem procurou aumentar os celeiros bem mais
e sorriu. Insensato, que vale tais bens, se hoje
mesmo terás o teu fim? Que tesouros tu tens pra
levar além?
Sim, Senhor, nossas mãos vão plantar o teu
Reino! O teu pão vai nos dar teu vigor, tua paz!
2 - O meu Reino se faz bem assim se uma ceia
quiseres propor, não convides amigos, irmãos
e outros mais. Sai à rua a procura de quem
não puder recompensa te dar, que o teu gesto
lembrado será por Deus.
3 - O meu Reino quem vai compreender? Não se
perde na pressa que têm sacerdote e levita que
vão sem cuidar. Mas se mostra em quem não se
contêm se aproxima e procura o melhor para o
irmão agredido que viu no chão.
4 - O meu Reino não pode aceitar quem se julga
maior que os demais por cumprir os preceitos da
lei, um a um. A humildade de quem vai além e se
empenha e procura o perdão é o terreno onde
pode brotar a paz.
5 - O meu Reino é um apelo que vem transformar
as razões de viver que te faz desatar tantos nós
que ainda tens. Dizer sim é saberes repor tudo
quanto prejuízo causou dar as mãos, repartir,
acolher, servir!
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21. Oração

Presidente - O alimento que nos destes nesta
celebração é pão para a vida eterna. Dai a todos
nós que aqui estamos servir e obedecer a Jesus,
Rei do universo, para um dia com ele reinar, felizes,
no céu. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

22. Notícias e Avisos

- No próximo domingo, a Igreja inicia o novo Ano
Litúrgico, com o Tempo do Advento. Onde for
possível, neste dia, fazer uma confraternização
comemorando o Dia dedicado aos cristãos leigos
e leigas.

23. Refletindo a Campanha para a
Evangelização (ler para a assembleia)
Na festa de Cristo Rei, a Igreja no Brasil inicia a
Campanha para a Evangelização e, com ela quer
mobilizar os fiéis para a responsabilidade e a
participação cada vez maior na obra evangelizadora
da Igreja no Brasil. Todos os batizados são chamados
a cooperar, seja em atividades evangelizadoras
da comunidade, seja na oração, seja pela oferta
material. A coleta acontecerá no 3º domingo do
Advento. Sejamos generosos!

24. Bênção

Presidente - Que o Deus de toda consolação
disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda
as suas bênçãos. Amém.
- Sempre vos liberte de todos os perigos e
confirme os vossos corações em seu amor. Amém.
- E assim, ricos em esperança, fé e caridade,
possais viver praticando o bem e chegar felizes à
vida eterna. Amém.
- Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho
e Espírito Santo. Amém.
- Todo aquele que é da verdade, escuta a minha
voz. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.

25. Canto final (Frei Luiz Turra)

Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre! Ontem, hoje
e sempre, aleluia! (bis)
1 - Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito
da Criação. Tudo o que existe foi Nele criado, Nele
encontramos a redenção.
2 - Ele é a cabeça da Igreja, seu corpo, o primogênito
entre os mortais, que Nele habite a vida mais
plena, foi do agrado de nosso Pai.

Partilha da Palavra

O Apocalipse nos apresenta Jesus como princípio
e fim da criação. Cristo é o princípio porque, como
diz o evangelho de João, ele estava desde o começo
junto de Deus; tudo foi feito por meio D’Ele e para
Ele. Ele é também o começo porque é o fundamento
da nossa fé. Ele vem antes de qualquer reflexão
teológica ou regulamento. É o critério básico de
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decisão do nosso agir. Cristo é igualmente o ômega,
o fim, o horizonte, o ideal que nos orienta. Para
Ele caminhamos, a Ele queremos chegar levando
tudo de bom que realizarmos nesta vida. Ele é
também o ponto alto da humanidade. Tendo se
encarnado, sendo gente como nós, mostrou o
que se pode esperar do ser humano plenamente
entregue à vontade de Deus. Na 2ª leitura nos é
apresentada uma síntese da vida e da ação de Cristo.
Ele é apresentado com três títulos messiânicos: a
testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos
e o soberano dos reis da terra. Os três títulos são
uma confissão de fé e indicam o mistério da vida,
morte, ressurreição e ascensão do Senhor. Jesus
Cristo é reconhecido como Senhor e Rei porque
realizou (e realiza) a missão de salvar, perdoar,
reconciliar, libertar, curar, dar a vida, anunciar a BoaNova do amor do Pai e da esperança. O evangelho
nos recorda a pergunta de Pilatos a Jesus: Tu és
rei? Jesus diz que sim; mas que seu Reino não era
deste mundo. Jesus não tinha exércitos, tronos nem
riquezas ou ambições políticas. Nesse sentido, Ele
não cabia no modelo dos poderosos deste mundo.
Jesus era rei de um outro modo porque n’Ele
estava presente o criador do mundo inteiro, o que
tem poder acima de qualquer outro. Dizer que seu
Reino não era deste mundo também indicava que
as regras e valores desse Reino eram outras. Ele
já havia anunciado isso ao ensinar que os últimos
seriam os primeiros, que o maior deve ser o que
serve a todos, que os pobres, os aflitos, os que
choram, os que têm fome e sede de justiça são
bem-aventurados. Pelo batismo, somos convidados
a reinar com Cristo pelo serviço, pelo perdão, pela
reconciliação, enfrentando o desafio da cruz a fim
de que todos tenham dignidade e paz. Neste dia da
festa de Cristo Rei, a Igreja comemora o “Dia dos
cristãos leigos e leigas”. Recorda seus membros que,
pelo batismo, são em Cristo sacerdotes, profetas
e reis, inseridos nas realidades da cultura, da
política, do comércio, das ciências, da economia, da
ecologia, da vida conjugal... A presença e a atuação
de leigos cristãos pode transformar essas áreas em
espaços fecundos para os valores do Reino de Deus.
Como estamos dando testemunho da verdade e
escutando a voz do Mestre Jesus?

Leituras da Semana

2ª feira: Ap 14,1-3.4b-5; Sl 23; Lc 21,1-4
3ª feira: Ap 14,14-19; Sl 95; Lc 21,5-11
4ª feira: Ap 15,1-4; Sl 97; Lc 21,12-19
5ª feira: Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sl 99; Lc 21,20-28
6ª feira: Rm 10,9-18; Sl 18; Mt 4,18-22
Sábado: Ap 22,1-7; Sl 94; Lc 21,34-36
Domingo: Jr 33,14-16; Sl 24; 1Ts 3,12-4,2
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