
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108. 

Preparar um painel com uma figura do rosto de Cristo ou uma 
imagem. De um lado da figura ou imagem, cole recortes de 
revistas ou jornal que retratam as situações de morte; e do outro 
lado, fotos das atividades realizadas por meio das equipes de 
serviços, pastorais, ONGs e outras instituições que lutam pelo 
resgate de vida digna em favor dos pobres e oprimidos. Preparar 
também a recordação da vida. Para dar início à celebração, 
cantar de forma orante o refrão.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende as velas do altar).

(Frei Joel Postma)
O Filho do homem virá, virá, na sua glória virá, 
virá, para julgar virá, virá, todos os povos e 
reinará! (bis)
(Terminado o refrão, todos ficam em pé e inicia-se o canto 
de entrada.) 

2. Canto Inicial (CD Liturgia VII)
Toda a terra te adore, ó Senhor do universo, os 
louvores do teu nome cante o povo em seus versos!
1 - Venham todos, com alegria, aclamar 
nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, 
proclamando seu louvor. Ele é o Rei dos reis e 
dos deuses o maior. 

2 - Ninguém feche o coração, escutemos sua voz. 
Não sejamos tão ingratos, tal e qual nossos avós. 
Mereçamos o que ele tem guardado para nós. 
3 - Glória ao Pai que nos acolhe e a seu Filho 
Salvador. Igualmente demos glória ao Espírito de 
amor. Hoje e sempre eternamente, cantaremos 
seu louvor.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, é muito bom 
estarmos reunidos para celebrar nossa fé em 
Jesus Cristo e nossa vida na comunidade e na 
sociedade. Bem-vindos a este encontro fraterno! 
“No horizonte do ano litúrgico, despertam-se 
trombetas angélicas anunciando a Solenidade 
de Jesus Cristo Rei do Universo. Essa Solenidade 
desde 1970 é celebrada no último domingo 
do Tempo Comum, encerrando o ano litúrgico 
da Igreja e anunciando o próximo. Todavia, 
como pensar uma Solenidade em um ano 
surpreendido, sobremaneira, pela pandemia do 
novo coronavirus? É, de fato, muito difícil. Tão 
difícil como foi a vida de Jesus, sem nenhuma 
realeza” - mas repleta de esperança, de vida nova, 
com o olhar fito no Senhor de nossa existência. 
Na alegria do encontro da família de Deus, 
aqui reunida, saudemos a Trindade Santíssima, 
cantando.
(DR)
1 - Em nome do Pai que nos criou, e do Filho que 
nos salvou e do Espírito Santo que nos une com 
amor. (bis) 
2 - Amém, amém, amém, amém, amém, amém, 
amém, amém, amém, para todo e sempre amém. 
(bis)
Presidente - O Senhor que encaminha os nossos 
corações para viver no amor e na presença de 
Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - As comunidades nas suas 
celebrações são convidadas a comemorar a 
vitória da justiça que aconteceu na ressurreição 
de Jesus e continua acontecendo, especialmente 
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7. Apresentação do Livro da Palavra 
(Frei Luiz Turra)
Pela Palavra de Deus saberemos por onde andar. 
Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. 

8. Leitura da Profecia de Ezequiel (34, 
11-12.15-17)

9. Salmo Responsorial (22) 
(CD Cantando os Salmos - Ano A)
O Senhor é o pastor que me conduz; não me 
falta coisa alguma. 
- Pelos prados e campinas verdejantes Ele me 
leva a descansar. Para as águas repousantes me 
encaminha, e restaura as minhas forças.
- Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista 
do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça; 
o meu cálice transborda.
- Felicidade e todo bem hão de seguir-me por 
toda a minha vida; e, na casa do Senhor, habitarei 
pelos tempos infinitos.

10. Leitura da Primeira Carta de São 
Paulo aos Coríntios (15, 20-26.28)

11. Canto de Aclamação (Reginaldo Veloso)
Aleluia, 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!

12. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (25, 31-46)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - Professemos nossa fé no Deus Uno 
e Trino que nos deu Jesus Cristo, Rei do Universo. 
Creio em Deus Pai... 

15. Preces da Comunidade
Presidente - Cheios de confiança no Deus da vida, 
elevemos a Ele nossos pedidos, após cada prece 
cantemos. Ó Deus da vida, ouvi nossa prece. (CD 
300 anos de Aparecida)

- Senhor, concedei ao Papa Francisco, muita 
coragem e sabedoria, para administrar Vossa 
Igreja no mundo em meio a tantos conflitos e 
adversidades. Nós vos pedimos.
- Senhor, libertai nossos governantes da ganância, 
a fim de que se tornem homens e mulheres do 
bem para governar com justiça a nossa Nação. 
Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei todos nós, leigos e leigas, 
para que possamos permanecer firmes na fé e na 
missão de anunciar Jesus Cristo e denunciar tudo 

nesse ano atípico que vivemos, nos gestos de 
misericórdia, bondade, solidariedade, partilha 
do pão e da prática da justiça. Trazemos presente 
em nossa oração a vida e o empenho de todos 
os leigos e leigas, neste dia dedicado a eles, que 
atuam nas diversas funções, que estão servindo 
ao Reino de Deus, em nossas comunidades, nas 
pastorais, serviços, movimentos e organismos de 
nossa Igreja. (Recordação da vida)

4. Deus nos perdoa
Presidente - A força do reinado de Jesus está no 
perdão que salva e no amor que liberta. Abramos 
nosso coração ao arrependimento e imploremos a 
misericórdia de Deus pelas nossas faltas para com 
o próximo. (Silêncio) Peçamos perdão, cantando.
(CD Partes Fixas - Ordinário da Missa)
Solo: Senhor, servo de Deus, que libertastes a 
nossa vida, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Solo: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa 
fraqueza, tende piedade de nós!
Ass.: Cristo, tende piedade de nós!
Solo: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes 
obediente, tende piedade de nós!
Ass.: Senhor, tende piedade de nós!
Presidente - Deus de amor, perdoe os nossos 
pecados e na vossa imensa bondade nos conduza 
a uma vida em plenitude. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Demos glória a Deus por todos os 
benefícios que d’Ele recebemos e pela dedicação 
de todos os leigos(as) de nossa comunidade. 
(Maria da Conceição - Wendel da Silva Oliveira)
Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos 
homens por Ele amados. (bis) Senhor Deus, 
Rei dos Céus, Deus Pai todo poderoso: nós vos 
louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, 
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, 
na glória de Deus Pai. Amém. (5x)

6. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno, que 
dispusestes restaurar todas as coisas no Vosso 
amado Filho, Rei do Universo, concedei que todas 
as criaturas, libertas da escravidão e servindo a 
Vossa majestade, Vos glorifiquem eternamente. 
Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala

Nossa resposta
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o que fere a dignidade humana. Nós vos pedimos.
- Senhor, confortai todos os que sofrem com a 
falta de emprego, moradia, saúde, educação, 
lazer, para que nunca percam a esperança de lutar 
por um futuro melhor. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a Paróquia Cristo Rei, de 
Sooretama, e todas as comunidades que celebram 
a festa de seu padroeiro, para que estes dias de 
oração aumente a fé, a esperança e a união dos 
seus membros. Nós vos pedimos.

(Preces espontâneas)

Presidente - Deus, Pai de bondade, acolhei os 
pedidos que vos apresentamos, por Cristo Nosso 
Senhor. Amém.  

16. Apresentação dos Dons
Animador(a) - Quantas vezes durante o ano 
litúrgico fomos escutando as narrativas da 
ação de Deus em Seu Filho Jesus Cristo. A cada 
domingo, não esquecendo o caminho feito na 
semana, fomos contemplando um Jesus que, 
preparou para nós mesa farta, foi iluminando 
nossa mente e coração, indicando os caminhos 
a serem seguidos e as exigências do Evangelho 
a serem assumidas. Apresentemos ao altar do 
Senhor, nossa disposição na luta para que a 
situação de sofrimento dos menos favorecidos 
possa ser transformada em vida digna para todos.
(Flávio Wozniack) 
1 - A fé é compromisso que é preciso repartir, em 
terra bem distante ou em nosso próprio lar. Nós 
somos missionários: eis a nossa vocação. Jesus 
convida a todos, ai de mim se eu me calar. 

Animador(a) - Hoje a nossa oferta é destinada à 
Campanha da Fraternidade e à Campanha para 
a Evangelização. Sejamos generosos.

17. Canto das Oferendas (Pe. Anchieta)
1 - Ficamos sabendo, Senhor, das mesas vazias 
sem pão, sabemos que a fome e a dor, prejudicam 
os nossos irmãos. 
E por isso trouxemos aqui, o que Deus nos 
mandou partilhar: os frutos da gratuidade, vêm 
nas mãos de quem sabe amar, vêm nas mãos de 
quem sabe amar.
2 - Fazer a vontade de Deus, é abrir o coração e 
doar, nós somos irmãos, filhos seus, ser família é 
saber partilhar. (... vem nas mãos de quem sabe 
ofertar.)

18. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por todas as 
pessoas e grupos que prestam serviços nas 
ONG’s, Pastorais Sociais e Associações em nossas 
comunidades paroquiais.

(Pe. José Cândido da Silva) 
1 - Este hino de louvor que envolve o meu ser é 
de gratidão. A bondade do Senhor é tão grande 
sem confim, veio até a mim. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Criador. 
(bis) 
2 - Ao Deus Pai que nos criou a ternura filial, Deus 
é nosso Pai. Jesus Cristo, nosso irmão deu a vida 
pelos seus, nós somos de Deus. 
Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus 
Salvador. (bis)

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

19. Pai Nosso
Presidente - Unidos como família de irmãos 
e irmãs em Cristo Rei do Universo, rezemos a 
oração que Ele nos ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Animador (a) - No Reino de Cristo a vivência do 
amor, da justiça e da fraternidade é indispensável 
para alcançarmos a paz. Em silêncio, rezemos 
pela paz. 

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Thomaz Filho - Frei Fabreti) 
1 - Vejam, eu andei pelas vilas, apontei as saídas 
como o Pai me pediu. Portas, eu cheguei para 
abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu. 
Por onde formos também nós, que brilhe a tua 
luz! Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida! 
Nosso caminho então conduz, queremos ser 
assim! Que o pão da vida nos revigore no nosso 
sim! 
2 - Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, 
que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura 
para a ovelha perdida, não medi meu suor. 
3 - Vejam, procurei bem aqueles que ninguém 
procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança 
que é deles, eu não quis ser escravo de um poder 
que retrai. 
4 - Vejam, semeei consciência nos caminhos do 
povo, pois o Pai quer assim. Tramas, enfrentei 
prepotência dos que temem o novo qual perigo 
sem fim. 
5 - Vejam, fui além das fronteiras espalhei Boa-
Nova todos filhos de Deus. Vida não se deixe nas 
beiras quem quiser maior prova: venha ser um 
dos meus.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Alimentados 
pela Vossa Palavra (e pela Comunhão), nós Vos 
pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos em obedecer 
na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do 
Universo, possamos viver com Ele eternamente no 
Reino dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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a comunidade reunida para tornar celebre o 
memorial da Páscoa? A 1ª leitura mostra em que 
consiste a realeza de Deus: serviço à liberdade 
e à vida das pessoas. No Evangelho somos 
comprometidos à prática da justiça, traduzida na 
solidariedade e partilha com todos. Na 2ª leitura, 
Paulo, com a Ressurreição de Jesus comprova a 
vitória da justiça. O apóstolo afirma que Cristo 
é Rei por sua doação extrema na cruz e por sua 
ressurreição gloriosa. No mistério pascal, Deus 
é tudo em todos. E já bem vimos nas obras de 
misericórdia – dar de comer, de beber, acolher os 
estrangeiros, vestir os nus, visitar os doentes e os 
prisioneiros – Jesus nos ensina a encontrá-Lo nos 
pobres e necessitados, que são os prediletos do 
Pai. É no exercício do poder-serviço, seguindo os 
passos do Mestre, que a realeza de Cristo Jesus se 
concretiza em nossas comunidades. Só é possível 
proclamar a realeza de Cristo quando pobres 
e necessitados experimentam a liberdade e o 
direito à vida digna. Todos nós somos convidados 
a manifestar a presença do Cristo Rei e Senhor 
na singeleza da caridade, pois a essência da 
mensagem de Jesus vem acompanhada do Seu 
projeto de justiça social, já na terra. Cremos que 
o amor, sem exclusão, pode despertar os corações 
ainda endurecidos para a busca da justiça social, 
preferencialmente para com os empobrecidos. 
Ao término do Ano Litúrgico, examinemos nosso 
modo de como estamos vivendo a proposta do 
Reino de Deus. O critério, que o próprio Jesus 
nos oferece, é a caridade, a maior de todas as 
virtudes por nos levar a Deus, a nós mesmos e 
aos irmãos e irmãs.

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: Ap 20,1-4.11-21,2; Sl 83; Lc 21,29-33
Sábado: Ap 22,1-7; Sl 94; Lc 21,34-36
Domingo: Is 63,16b-17.19b;64,2b-7; Sl 79; 1Cor 1,3-9; 
Mc 13,33-37

23. Breves Avisos

24. Refletindo o Dia Nacional dos Cristãos 
Leigos e Leigas (ler para assembleia)

Um grande assunto que é abordado hoje em dia 
na Igreja é o da maneira como os cristãos leigos 
estão chamados a participar da vida eclesial. O 
documento nº 105  da CNBB, “Cristãos leigos e 
leigas na Igreja e na sociedade”, sai ao encontro 
desse tema e busca esclarecer um pouco melhor 
qual é esse papel. Qual é, então, a vocação 
do leigo na Igreja? O que ele está chamado a 
fazer? Entender por que se faz essa pergunta 
atualmente já é um bom caminho andado na 
direção da resposta que buscamos. Parece existir 
na Igreja uma noção errada de que os clérigos 
(Bispos, padres e diáconos, em oposição aos 
leigos, que são todos os demais fiéis) são os 
“mais importantes e os protagonistas” da Igreja, 
enquanto os leigos são “os que escutam”, que 
passivamente se alimentam daquilo que os 
clérigos possuem para dar. A esse clericalismo, o 
Concílio Vaticano II respondeu voltando a afirmar 
a dignidade e a missão fundamental dos leigos na 
Igreja. Por sua realidade de batizados, todos os 
leigos não apenas estão na Igreja, mas eles são 
Igreja. São parte do corpo que tem Cristo por 
cabeça, assim como os clérigos. 

25. 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.
- A bênção de Deus Pai e Filho e Espírito Santo 
desça sobre vós e permaneça para sempre. 
Amém.
- Glorificai com vossas vidas o Senhor Rei do 
Universo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 
Graças a Deus.

26. 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. 

Meditando a Palavra de Deus
O Ano Litúrgico termina com a festa de Cristo 
Rei. Fica a pergunta: quem é esse Cristo Rei para 

Deus nos envia


