
Arrumar o espaço celebrativo com simplicidade e alegria 
colocando em destaque uma cruz ornada com flores. Preparar 
a recordação da vida com antecedência. Iniciar a celebração, 
cantando suavemente e repetidas vezes o refrão.

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

(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Marcus Vinícius Lima) 
Benditos de meu Pai, vinde, recebei o Reino 
como herança. Que meu Pai vos preparou, 
preparou! (bis). Desde a criação do mundo!
1 - Quando o Filho do Homem vier, com os anjos, 
glorioso do céu. Em seu trono, Ele irá se assentar, 
reunirá diante dele os povos.
(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 nos reunimos para celebrar a 
nossa fé no Cristo ressuscitado, Rei do Universo e 
a nossa vida diária com seus desafios, vitórias e 
esperanças. Em comunhão com todos os Cristãos 
leigos e leigas que comemoram hoje o seu dia, 
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... 
Presidente -  Encerrando o Ano Litúrgico, nossas 
comunidades são chamadas a contemplar a 
realeza de Jesus, orientando para ela toda a 
caminhada de fé. Como povo peregrino, amanhã 
celebraremos a festa de Nossa Senhora da Saúde 
padroeira da Diocese de Colatina... Vamos trazer 
presente também os fatos que marcaram a 
semana que passou. (Recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente - Abramos o nosso coração ao 
arrependimento e peçamos perdão de nossos 
pecados para sermos menos indignos de 
aproximar-nos da Mesa do Senhor (silêncio). 
Supliquemos o seu perdão, cantando.
(Pe. José Freitas Campos)
1 - Senhor e Filho de Deus, companheiro, irmão 
e amigo.
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
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- 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.

10. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Colossenses (1, 12-20)

11. Canto de Aclamação (CD Liturgia XII - T.C)
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 Lucas (23, 35-43)

13. Partilha da Palavra

14. Profissão de Fé
Presidente - No Deus e Pai de nosso Senhor Jesus 
Cristo, Rei do Universo, professemos nossa fé. 
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, 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 a nossa salvação, desceu dos céus: e 
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. Espero a ressurreição dos mortos; E 
a vida do mundo que há de vir. Amém.

15. Preces da Comunidade
Presidente - Com fé e confiança elevemos ao Pai 
as súplicas dos vossos filhos e filhas. Após cada 
prece rezemos: Acolhei nossa prece, Senhor!
- Senhor, abençoai Vossa Igreja, o Papa, os nossos 
Bispos, os padres, diáconos, religiosos e religiosas, 
seminaristas, para que sejam fortalecidos na 
missão de edificar o Reino de Cristo, anunciando a 
paz, a justiça e a solidariedade. Nós vos pedimos.

2 - Ó Cristo, Filho do Homem, conheceis a nossa 
fraqueza.
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
3 - Senhor e Filho do Pai, acolhei-nos na vossa 
casa.
Tende piedade de nós. Tende piedade de nós.
Presidente - Deus eterno e misericordioso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza um dia à vida eterna. Amém. 

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos a Deus, nosso Pai, 
que em seu Filho Jesus Cristo, Rei do Universo, 
nos concedeu participar da sua glória, cantando.
(Grupo Capella) 
Glória, glória, glória, glória. 
1 - Glória à Deus lá nas alturas, paz na terra a 
seus amados! A Vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados! 
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, Senhor, 
com Espírito Divino, de Deus Pai no esplendor!

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 na terra 
e no Reino implantado por Vosso Filho. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém.

7. Entrada do Livro da Palavra 
A equipe prepara com criatividade este momento, o Lecionário 
deve entrar ladeado com velas.

(Casimiro Vidal Nogueira) 
1 - Cantemos alegres, vibrantes, ergamos a Deus 
nossa voz, acolhamos a sua Palavra que passa no 
meio de nós. 
Cantai, cantai, irmãos cantai com amor e fé a 
Palavra de vida aclamemos de pé. (bis)

8. Leitura do Segundo Livro de Samuel 
(5, 1-3)

9. Salmo Responsorial (121) 
(CD Salmos a Aclamações - Ano C - Volume II)
Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do 
Senhor! (bis)

Deus nos fala

Nossa resposta
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- Senhor, convertei os corações dos nossos 
governantes para que libertos pela vossa 
misericórdia, possam cumprir a missão que lhes 
fora confiada por meio do voto. Nós vos pedimos.
- Senhor, fortalecei a Paróquia Cristo Rei, de 
Sooretama, que celebra 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.
Presidente - Rezemos pelos 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 
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
Durante a motivação, o Conselho da Comunidade e outros 
representantes de grupos, pastorais, movimentos e associações 
se colocam ao redor do altar de mãos dadas, erguendo-as 
enquanto se canta.

Presidente - O Documento 105 da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil afirma que os 
cristãos leigos e leigas são “embaixadores de 
Cristo”. Têm cidadania própria no Povo de Deus; 
são participantes do “pleno direito na missão da 
Igreja”. Tem um lugar insubstituível no anúncio 
e serviço do Evangelho.  Apresentemos ao 
Altar do Senhor a disponibilidade, dedicação, 
responsabilidade, seriedade, amor e alegria de 
todos os leigos e leigas de nossas comunidades 
que estão a serviço do Projeto de Salvação que 
Jesus Cristo, Rei do Universo, veio instaurar em 
nosso meio.
(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)

17. Canto das Oferendas (Pe. José Weber)
1 - Que poderei retribuir ao Senhor por tudo 
aquilo que Ele me deu? 
Oferecerei o seu sacrifício e invocarei o seu santo 
nome. (bis) 
2 - Que poderei oferecer ao meu Deus pelos 
imensos benefícios que me fez? 

3 - Eu cumprirei minha promessa ao Senhor, na 
reunião do povo santo de Deus. 

18. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus nosso Pai que 
enviou ao mundo seu Filho Jesus, e todos os leigos 
e leigas para instaurarem e testemunharem na 
terra Seu Reino de amor, justiça e paz.
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a 
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o 
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua 
verdade, que na humanidade plantou tamanho 
amor... 

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 - Rezar ao Pai é pedir a Ele que venha 
a nós um Reino de verdade e de vida.  Rezemos 
confiantes. Pai Nosso...

20. Momento da Paz
Presidente - Como filhos e filhas do Deus da vida, 
rezemos em silêncio pela Paz. 

21. 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. 

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças



04

CÚRIA DIOCESANA DE COLATINA
Rua Santa Maria, 350 - Edifício João Paulo II  
CEP 29700-200 - Colatina - ES
Fone: (27) 2102.5000 
E-mail: diadosenhor@diocesedecolatina.org.br
Site: www.diocesedecolatina.org.br
Site Santuário: www.maedasaude.org.br

o Evangelho nos apresenta essa realeza na cruz. 
Cuidemos para não cair num triunfalismo e em 
uma pomposidade que Cristo nunca se atribuiu 
e não quer receber. Ele é um Rei diferente: é o 
Rei da paz, do amor, da justiça, da santidade. 
Jesus é Rei do Reino que privilegia os pobres, 
excluídos e marginalizados da sociedade com 
suas fraquezas. Nele estão representados todos 
aqueles que conhecem precisar da ação de Deus 
para salvar-se. Em Deus eles encontram um 
refúgio seguro e definitivo. A oferta do paraíso 
ao ladrão arrependido reflete o ponto culminante 
da missão de Jesus: “Eu não vim chamar os 
justos, e sim os pecadores”. Ao longo de sua 
missão, apesar dos protestos das pessoas “de 
bem”, Jesus aproximou-se, visitou e sentou-se à 
mesa com os publicanos e pecadores. Agora, no 
suplício da cruz, o ladrão arrependido reconhece 
a realeza de Jesus e se converte no primeiro 
cidadão do Reino do céu, passando com Ele das 
trevas da morte à luz inacessível. A história do 
ladrão arrependido pode ser a nossa história. Nós 
também participamos do interminável cortejo 
daqueles que cantam os louvores a Deus Pai 
“porque nos arrancou do poder das trevas e nos 
transferiu para o Reino do seu Filho amado, no 
qual temos a redenção, a remissão dos pecados”. 
A festa de Cristo Rei, no último domingo do 
ano litúrgico, constitui a celebração da fé e da 
esperança de todos os que caminham rumo ao 
Reino definitivo, certos de que a Boa-Nova de 
Jesus é que define o destino da humanidade, e 
não as artimanhas dos poderosos deste mundo. 
Que a comemoração do “Dia do Leigo”, neste dia 
de Cristo Rei, transforme-se em um sinal profético 
para a sociedade atual. Inseridos no mundo 
de dores e angústias, alegrias e esperanças, 
caminhando junto ao Reino definitivo, os leigos 
proclamam que só Jesus Cristo é Senhor e Rei 
do Universo. Estamos conscientes de sermos 
cidadãos desse Reino? Ele reina de fato em nossos 
corações? Portanto, que Cristo Rei nos ajude a 
assumir a lógica desse novo reinado instaurado 
por Ele.

(Roteiros Homiléticos - CNBB)

Leituras da Semana
2ª feira: Ap 14,1-3.4b-5; Zc 2,14-17; Sl 23; Lc 1,46-55; 
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 2,1-5; Sl 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

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!

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. 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 (Pe. José Weber - C. Hafter) 
Anunciaremos teu Reino, Senhor! Teu Reino, 
Senhor! Teu Reino! 
1 - Reino de paz e de justiça! Reino de vida e 
verdade! Teu Reino, Senhor! Teu Reino! 
2 - Reino de amor e de graça! Reino que habita 
em nós, teus filhos! Teu Reino, Senhor! Teu Reino!

Meditando a Palavra de Deus
A celebração de hoje marca o ponto de chegada 
de nosso Ano Litúrgico. Celebramos os mistérios 
da vida de Jesus Cristo, desde seu nascimento 
até sua Morte e Ressurreição, sua Ascensão, 
Pentecostes, e tantos outros mistérios da sua 
vida, da Virgem Maria e dos Santos. Com eles 
celebramos também nossa caminhada para Deus. 
Este domingo apresenta-nos Jesus Cristo como 
Rei do Universo. Somos convidados a contemplar 
a realeza e a divindade de Cristo. Mas, atenção: 

Deus nos envia


