
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e alegria. 
Colocar em destaque uma cruz com pano branco simbolizando a 
vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Preparar também a 
recordação da vida, lembrando os fatos marcantes acontecidos 
na comunidade durante este ano 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.

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

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

(Frei Adolfo Temme - Ofício Divino das Comunidades) 
Cristo hoje, Cristo ontem, Cristo para sempre. 
Amém.
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial.) 

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Cristiane e Marcos da Matta)
Viva Cristo Rei! Viva Cristo Rei! 
Viva Cristo Rei! Viva o nosso Rei! (bis)
1 - Ele é o Rei da glória, Nosso Senhor e Nosso Deus.
Ele é o Rei da história, Nosso Senhor e Nosso Deus.
Ele é o Rei eterno, Nosso Senhor e Nosso Deus.
É o Rei do Universo, Nosso Senhor e Nosso Deus.

2 - Ele é o salvador, Nosso Senhor e Nosso Deus.
É o Rei libertador, Nosso Senhor e Nosso Deus.
De Deus Pai o Filho amado, Nosso Senhor e 
Nosso Deus.
É o verbo encarnado, Nosso Senhor e Nosso Deus.
3 - Ele é o Rei do amor, Nosso Senhor e Nosso Deus.
É a luz, o bom pastor, Nosso Senhor e Nosso Deus.
Ele é a ressurreição, Nosso Senhor e Nosso Deus.
É a vida, é o pão, Nosso Senhor e Nosso Deus.
4 - Ele é a pedra angular, Nosso Senhor e Nosso Deus.
O caminho a trilhar, Nosso Senhor e Nosso Deus.
É a cabeça da Igreja, Nosso Senhor e Nosso Deus.
É o Rei da realeza, Nosso Senhor e Nosso Deus.

3. Saudação
Presidente - Queridos irmãos e irmãs, é com 
grande alegria que estamos reunidos para 
fazer memória da Páscoa do Senhor. 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 na cruz. Reunidos para celebrar nossa 
vida, façamos o sinal de nossa fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo 
estejam convosco. Bendito seja Deus...
Animador(a) - A Igreja no Brasil comemora hoje 
o dia dos leigos, mulheres e homens que vivem 
sua vocação batismal colocando-se a serviço da 
Boa-Nova do Reino de Deus. Lembremos também 
a festa de nossa Padroeira Diocesana Nossa 
Senhora da Saúde e as alegrias, esperanças, 
vitórias, vividas em nossa caminhada eclesial e 
em nosso dia a dia. (Recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Em Jesus Cristo o Justo que intercede 
por nós e nos reconcilia com o Pai, abramos o 
nosso coração ao arrependimento e peçamos 
perdão de nossas faltas e omissões (silêncio). 
Confiantes supliquemos.
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- Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge 
a santidade em vossa casa, pelos séculos dos 
séculos, Senhor!

10. Leitura do Livro do Apocalipse (1, 5-8)

11. 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!

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

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - No Deus Uno e Trino, professemos a 
nossa fé, rezando. Creio em Deus Pai...

15. Preces da Comunidade
Presidente - Supliquemos ao nosso Deus, 
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por nossas 
necessidades. A cada pedido, cantemos: Ó Senhor 
escutai a nossa prece. (Oficio Divino das Comunidades)

- Senhor, iluminai a Vossa Igreja e seus pastores 
para que anunciem com coragem o Vosso Reino 
de justiça e paz. Nós vos pedimos.
- Senhor, convertei o coração de nossos 
governantes para que trabalhem por um Brasil 
mais justo e solidário onde todos possam viver 
com dignidade. Nós vos pedimos.
- Senhor, acompanhai as comunidades da 
Paróquia Cristo Rei, em Sooretama, que estão 
celebrando a festa de seu padroeiro e despertai 
no coração de seus fiéis a vivência da partilha e 
o amor ao próximo. Nós vos pedimos.
- Senhor, abençoai todos os devotos de Nossa 
Senhora da Saúde e concedei que o Santuário seja 
um lugar de acolhimento, anúncio e testemunho 
da Boa-Nova do Reino. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a fé e a coragem de todas 
as pessoas que sofrem por causa da fome, do 
desemprego, das doenças, do desiquilíbrio da 
natureza, das catástrofes, da injustiça social, da 
falta de perspectiva de vida... para que busquem 
em Vós o consolo e a esperança de um futuro 
melhor. Nós vos pedimos. 
Presidente - Oração dos leigos e leigas.
Deus, nosso Pai, fonte inesgotável de amor e 
misericórdia, fortalecei a nossa fé, para juntos 
construirmos o Vosso Reino de amor, justiça e 
verdade! Senhor Jesus Cristo, vencedor da morte, 
Vós sois nosso irmão e Redentor, ajudai-nos a 
viver com coragem o nosso batismo, assumindo 
convosco a nossa missão sacerdotal, profética 
e real sendo protagonistas do Vosso Evangelho 

- Senhor, que sois a plenitude da verdade e da 
graça, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
- Cristo, que vos tornastes pobre para nos 
enriquecer, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
- Senhor, que viestes para fazer de nós o Vosso 
povo santo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Presidente - Deus de infinita bondade, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus nosso Pai, que 
em Jesus revelou Seu Reino de amor, cantando.
(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) - 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  
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

7. Apresentação do Livro da Palavra 
(Ir. Míria T. Kolling) 
Senhor, que a tua Palavra transforme a nossa vida, 
queremos caminhar com retidão na tua luz. (bis)

8. Leitura da Profecia de Daniel (7, 13-14)

9. 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!

Deus nos fala

Nossa resposta
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na Igreja e no mundo. Vinde Espírito Santo, 
descei sobre nós com a Vossa força, concedei-
nos caminhar em comunhão com a Vossa Igreja, 
para que sejamos testemunhas da paz e da 
fraternidade. Amém.  

16. Apresentação dos Dons
Um grupo de pessoas apresentam com criatividade o cartaz que 
foi preparado para a Recordação da Vida, enquanto se canta.

Animador(a) - O Reino de Deus que Jesus veio 
inaugurar está presente onde se manifesta a 
atitude do serviço, da doação generosa, do 
respeito pelos outros e do diálogo, onde se 
estabelece relações novas entre homens e nações 
e entre nós e a natureza. Apresentemos ao Altar 
do Senhor os gestos que nossa comunidade tem 
feito em favor do projeto da vida nova que Cristo 
veio anunciar.
(Pe. José Cândido da Silva)
1 - Bendito sejas, ó Rei da glória! Ressuscitado 
Senhor da Igreja! Aqui trazemos as nossas ofertas. 
Vê com bons olhos nossas humildes ofertas, tudo 
que temos, seja pra Ti, ó Senhor!

17. Canto das Oferendas 
(Onde houver Celebração da Palavra) (Pe. José Cândido da Silva) 
1 - Eu te ofereço o meu viver, o meu agir, meu 
pensamento. A minha força, minha fraqueza, eu 
fui chamado para a doação. 
Neste ofertório renovarei o meu desejo de servir. 
Mesmo sabendo que nada sou eis-me Senhor, 
aqui estou! 
2 - Quem me seguir terá que sofrer tomar a cruz 
e ser pregado. A cruz sem ti quem vai suportar? 
Porém contigo não é nada. 
3 - Minha alegria é ser presença, é ser sinal de 
esperança. Farei da vida a oblação que tu fizeste 
ao Pai por todos nós.

18. Louvação 
Presidente - Louvemos ao Senhor nosso Deus 
por todas as graças e bênçãos recebidas ao longo 
deste ano, cantando.
(Pe. José de Freitas Campos) 
Nós te glorificamos Senhor, nosso Deus, nosso 
Pai e nosso Criador. (bis) 
1 - Nós te louvamos porque repartes conosco 
teus bens. Pede-nos pra repartir os nossos dons 
também. 
2 - Nós a Ti bendizemos, por tua santa Palavra, 
ela que nos orienta pra sermos fiéis na partilha.
3 - E nós Te adoramos porque é nosso Deus, nos 
convidas a construir na terra o Reino dos Céus. 
(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 - Como filhos e filhas do Deus da 
vida, rezemos confiantes a oração que Jesus nos 
ensinou. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Animador(a) - A realeza de Jesus se exerce no 
domínio da verdade, isto é, na fidelidade ao 
projeto do Pai que é amor e paz. Cabe a cada um 
de nós acolher e viver este ensinamento de Jesus. 
Neste sentido, rezemos em silêncio pela paz. 

21. Canto de Comunhão (se houver) 
(José Acácio Santana)
Teu Filho amado, ó Mãe querida, na comunhão 
se tornou pão da vida. (bis)
1 - O Salvador, que geraste Maria, é nossa vida 
na Eucaristia. 
2 - A humanidade que deste a Jesus, é alimento 
que ao céu nos conduz.
3 - Ouvindo as preces da Mãe, com carinho o Filho 
amado mudou água em vinho.
4 - Pelos pedidos da Mãe tão querida, Cristo Jesus 
mudará nossa vida.

22. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - 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.

23. Breves Avisos
- No próximo domingo, inicia-se o Tempo do 
Advento. As equipes de liturgia/canto procurem 
preparar bem as celebrações conforme as 
orientações deste tempo litúrgico.

24. Refletindo sobre 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!

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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Ele não cabia no modelo dos poderosos deste 
mundo. Jesus era rei de um outro modo porque 
nEle 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 do Leigo”. 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: Dn 1,1-6.8-20; Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
3ª feira: Dn 2,31-45; Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
4ª feira: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Dn 3,62-67; Lc 
21,12-19
5ª feira: Dn 6,12-28; Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
6ª feira: Dn 7,2-14; Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
Sábado: Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36
Domingo: Jr 33,14-16; Sl 24; 1Ts 3,12; 4,2; Lc 21,25-
28.34-36

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.
- 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.

26. Canto Final (Sueli Maria de Assis Almeida) 
Nossa Senhora da Saúde, rogue por nós ao 
bondoso Senhor. Nossa Senhora da Saúde seja 
na dor, esperança e amor. 
1 - Vem trazer-nos, oh Mãe paz no coração. Um 
sorriso àqueles que sofrem, segure em tuas 
mãos. Que o teu manto Senhora, se estenda em 
nós. Dai-nos saúde no corpo e na alma, rogai por 
nós. (bis)

Meditando a Palavra de Deus
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 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 Boa-Nova 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, 


