Ano B / Solenidade / Branco

Ano 42 - Nº 2505 - 21/11/2021

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO,
REI DO UNIVERSO

1. Confesso a Deus, Pai todo-poderoso, / e
a vós, irmãos, confesso que pequei, / por
pensamentos, palavras, atos e omissões, / por
minha culpa, tão grande culpa.
Piedade, Senhor; / piedade, Senhor, / piedade
de nós! (2x)
2. E peço à Virgem Maria, aos santos e anjos, / e a
vós, irmãos, eu peço que rogueis / a Deus, que
é Pai poderoso, para perdoar / a minha culpa,
tão grande culpa.

RITOS INICIAIS

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.

A. Irmãos e irmãs, reunidos
para celebrar a Eucaristia neste
último domingo do ano litúrgico,
rendemos graças ao Deus do
Reino de justiça e paz, muito
diferente dos reinos deste mundo.
O Reino de Deus é o centro da
pregação de Jesus; e nós, como
Igreja, somos chamados a ser
sinais desta realidade onde Deus
reina. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

Tu és o Rei dos reis! / 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!

2. SAUDAÇÃO

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Senhor, que encaminha os nossos corações
para o amor de Deus e a constância de Cristo,
esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor
de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

S. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da
Palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão.
Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com
confiança a misericórdia do Pai (pausa).

4. HINO DE LOUVOR

Solo: Glória a Deus nas alturas! / Todos: Glória
a Deus nas alturas!
E paz na terra aos homens por Ele amados. / Nós
vos louvamos, / nós vos bendizemos, / nós vos
adoramos, / nós vos glorificamos, / nós vos damos
graças por vossa imensa glória.
Solo: Glória a Deus nas alturas! / Todos: Glória
a Deus nas alturas!
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todopoderoso, / Senhor Filho único, Jesus Cristo,
/ Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de
Deus Pai.
Solo: Glória a Deus nas alturas! / Todos: Glória
a Deus nas alturas!
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
sentado à direita do Pai, / tende piedade de nós,
/ tende piedade de nós, / porque só vós sois o
Santo; / só vós, o Senhor; / só vós sois o Altíssimo,
Jesus Cristo, / com o Espírito Santo, na glória de
Deus Pai. / Amém.
Todos: Glória a Deus nas alturas!

5. ORAÇÃO

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

LITURGIA DA PALAVRA
A. O reinado de Deus é eterno:
não se dissolverá nunca! É preciso
compreender, porém, que este
reino não é como os reinos do
mundo; o rei é crucificado e
seu trono é a cruz. Ouçamos a
Palavra que nos motiva a sermos
construtores desse reino!

6. PRIMEIRA LEITURA (Dn 7,13-14)
Leitura da Profecia de Daniel.
“Continuei insistindo na visão noturna e eis que,
entre as nuvens do céu, vinha um como filho do
homem, aproximando-se do Ancião de muitos
dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe
dados poder, glória e realeza; e todos os povos,
nações e línguas o serviam: seu poder é um poder
eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, um
reino que não se dissolverá”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (SI 92 [93])

Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor!
• Deus é Rei e se vestiu de majestade, / revestiuse 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!

8. SEGUNDA LEITURA (Ap 1,5-8)

Leitura do Livro do Apocalipse.
Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primeiro a
ressuscitar dentre os mortos, o soberano dos reis
da terra. A Jesus, que nos ama, que por seu sangue
nos libertou dos nossos pecados e que fez de nós
um reino, sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a
glória e o poder, em eternidade. Amém. Olhai!
Ele vem com as nuvens, e todos os olhos o verão,
também aqueles que o traspassaram. Todas as
tribos da terra baterão no peito por causa dele.
Sim. Amém! “Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o
Senhor Deus, “aquele que é, que era e que vem,
o Todo-poderoso”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO

Aleluia, Aleluia, Aleluia!
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!

10. EVANGELHO (Jo 18,33b-37)

S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.

S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e
perguntou-lhe: “Tu és o rei dos judeus?” Jesus
respondeu: “Estás dizendo isto por ti mesmo, ou
outros te disseram isto de mim?” Pilatos falou:
“Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos
sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste?”
Jesus respondeu: “O meu reino não é deste
mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os
meus guardas lutariam para que eu não fosse
entregue aos judeus. Mas o meu reino não é
daqui”. Pilatos disse a Jesus: “Então tu és rei?”
Jesus respondeu: “Tu o dizes: eu sou rei. Eu nasci
e vim ao mundo para isto: para dar testemunho
da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta
a minha voz”.
Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. PROFISSÃO DE FÉ

T. Creio em Deus Pai todo-poderoso, criador
do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único
Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria;
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado,
morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus; está
sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio
no Espírito Santo; na santa Igreja católica; na
comunhão dos santos; na remissão dos pecados;
na ressurreição da carne; na vida eterna. Amém.

12. PRECES DOS IRMÃOS

S. Irmãos e irmãs, reunidos para celebrar os
mistérios da nossa Redenção, roguemos a Deus
todo-poderoso que o mundo inteiro seja lavado
na fonte de toda bênção e toda vida.
L. Pela Igreja, chamada a ser sacramento do Reino
de Deus, para que, por meio da acolhida e da
missão, transmita a grandeza do Reino dos Céus,
rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Pela nossa nação, chamada a viver os valores
da justiça e da paz, para que olhe com amor para
os menos favorecidos, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
L. Por todos nós, chamados a construir o Reino de
Deus, para que, pelos nossos gestos, deixemos que
o Senhor reine em nossa vida, rezemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece.
S. Sede propício, ó Deus, às súplicas de vosso
povo, para que sem demora alcancemos de vossa
bondade o que, por vossa inspiração, pedimos
cheios de fé. P.C.N.S.
T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
A. A Eucaristia antecipa o
banquete no Reino de Deus.
Por isso, ofertemos pão e vinho
e bendigamos ao Deus do
Reino. Cantemos:

13. APRESENTAÇÃO DOS DONS.

1. Os dons que trago aqui / são o que fiz, o que vivi. / O
pão que ofertarei, / pouco depois comungarei. / Assim
tudo o que é meu / sinto também que é de Deus.
Esforço, trabalhos e sonhos, / o amor concreto e
feliz deste dia, / por Cristo, com Cristo e em Cristo,
/ tudo ofertamos ao Pai na alegria.
2. Jesus nos quis chamar, / para o seguir e ajudar. / E aqui
nos vai dizer / como servir e oferecer. / Deus pôs nas
minhas mãos, / para eu a partir com meus irmãos.

14. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

S. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para a glória do seu nome, para nosso bem e de
toda a santa Igreja.
S. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam
convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso
próprio Filho conceda paz e união a todos os
povos. P.C.N.S.
T. Amém.

15. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I

Prefácio próprio (Missal, p.384)
“Cristo, Rei do Universo”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever
e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, 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, oferecendo-se na Cruz, vítima
pura e pacífica, realizou a redenção da humanidade.
Submetendo ao seu poder 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 a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo,...
S. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos
louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo,
vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas
oferendas apresentadas ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!

S. 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 Pedro e por todos os
que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre unida!
S. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e
de todos os que circundam este altar, dos quais
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir.
Eles vos oferecem conosco 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 filhos!
S. Em comunhão com toda a Igreja veneramos a
sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor
Jesus Cristo; e também São José, esposo de Maria;
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!
S. 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 vossos eleitos. Dignai-vos, ó
Pai, aceitar e santificar 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 Senhor!
S. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o
pão em suas mãos, elevou 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.
S. 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 SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
S. Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos
libertastes pela cruz e ressurreição.
S. Celebrando, pois, a memória da paixão do
vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos
e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e
também vosso povo santo, 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!
S. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a
oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de
Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada
à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar,
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!

S. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que
partiram desta vida, marcados com o sinal da fé.
A eles e a todos os que adormeceram no Cristo,
concedei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. E a todos nós, pecadores, que confiamos
na vossa imensa misericórdia, 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
santos. Por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
S. Por Ele não cessais de criar e santificar estes
bens e distribuí-los entre nós.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus
Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. RITO DA COMUNHÃO

A. O Senhor em seu trono reina para sempre. O
Senhor abençoa seu povo na Paz.

17. CANTO DE COMUNHÃO

1. Por causa de um certo reino, / estradas eu
caminhei, / buscando, sem ter sossego, / o reino
que eu vislumbrei.
Brilhava a estrela Dalva / e eu quase sem dormir,
/ buscando este certo reino / e a lembrança dele
a me perseguir! (2x)
2. Por causa daquele reino, / mil vezes eu me
enganei! / Tomando o caminho errado, errando
quando acertei!
Chegava ao cair da tarde, / e eu quase sem
dormir, / buscando este certo reino e a lembrança
dele a me perseguir! (2x)
3. Um filho de carpinteiro, / que veio de Nazaré, /
mostrou-se tão verdadeiro, / pôs vida na minha fé.
Falava de um novo reino, / de flores e de pardais,
/ de gente arrastando a rede, / que eu tive sede
da sua paz! (2x)
4. O filho de carpinteiro / falava de um mundo
irmão; / de um Pai, que era companheiro / de
amor e libertação.
Lançou-me um olhar profundo, / gelando o meu
coração; / depois me falou do mundo / e me deu
o selo da vocação! (2x)
5. Agora quem me conhece, / pergunta se eu
encontrei / o reino que eu procurava, / se é
tudo o que eu desejei.
E eu digo pensando nele: / no meio de vós está /
o reino que andais buscando, / e quem tem amor
compreenderá! (2x)
LITURGIA SEMANAL
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6. Jesus me ensinou de novo, / as coisas que eu
aprendi, / por isso eu amei meu povo e o livro
da vida eu li.
E em cada menina moça, / em cada moço rapaz,
/ eu sonho que a minha gente / será semente de
eterna paz! (2x)

18. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

S. Oremos: (pausa) Alimentados pelo pão da
imortalidade, nós vos pedimos, ó Deus, que,
gloriando-nos de obedecer na terra aos mandamentos
de Cristo, Rei do universo, possamos viver com ele
eternamente no reino dos céus. P.C.N.S.
T. Amém.

RITOS FINAIS
A. Reconhecer Jesus como Rei do Universo,
proclamando-o Senhor do tempo e da História,
significa permitir que ele possa de fato reinar e nos
inspira a agirmos de acordo com ele, buscando
praticar em nosso cotidiano aquilo que o próprio
Cristo praticaria. Partamos em missão, conscientes
da necessidade de fazer com que os valores do
Reino de Deus aconteçam de fato em nossas
vidas. Preparemo-nos para receber a bênção.

19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

(Tempo Comum, I - Missal, p.525)
S. Deus vos abençoe e vos guarde.
T. Amém.
S. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós.
T. Amém.
S. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz.
T. Amém.
S. Abençoe-vos…

20. CANTO FINAL

1. Um pouco além do presente, / alegre, o futuro
anuncia / a fuga das sombras da noite, / a luz
de um bem novo dia.
Venha teu reino, Senhor!/ A festa da vida recria. /
://A nossa espera e ardor, / transforma em plena
alegria!//:
2. Botão da esperança se abre, / prenúncio da flor
que faz, / promessa da tua presença, / que vida
abundante nos traz.
3. Saudades da terra sem males, / do Éden de
plumas e flores, / da paz e justiça irmanadas /
num mundo sem ódio nem dores.
4. Saudades de um mundo sem guerras, / anelos
de paz e inocência;/ de corpos e mãos que se
encontram, / sem armas, sem mortes, violência.
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