
Com.: A festa de Cristo Rei, que 
encerra mais um ano litúrgico, ce-
lebra a soberania e o poder de 
Cristo sobre toda a criação. Ele é 
um Deus que serve e acolhe, por 
isso reina no coração de todos os 
que o aceitam. A cruz é seu trono e 
Seu reino se instaura e se desenvol-
ve através do amor. 
 

CANTO DE ENTRADA 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. T. Amém. 

P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda a alegria e paz em 
nossa fé, pela ação do Espírito San-
to, esteja convosco. 

T. Bendito seja Deus, que nos re-
uniu no amor de Cristo. 

ATO PENITENCIAL  
 
P. O Senhor que nos convida à me-
sa da Palavra e da Eucaristia, nos 
chama à conversão. Reconheçamos 
ser pecadores e invoquemos com 
confiança a misericórdia do Pai.  

Confessemos os nossos pecados: 

T. Confesso a Deus todo-pode-
roso e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 

P. Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eter-
na.  

T. Amém. 
 

HINO DE LOUVOR 
 
P. Glória a Deus nas alturas, 

T. e paz na terra aos homens por 
Ele amados. Senhor Deus, Rei dos 
céus, Deus Pai todo-poderoso: 
nós vos louvamos, nós vos bendize-
mos, nós vos adoramos, nós vos 
glorificamos, nós vos damos gra-
ças por vossa imensa glória. Se-
nhor Jesus Cristo, Filho Unigêni-
to, 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 Es-
pírito Santo, na glória de Deus Pai.  

T. Amém. 
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ORAÇÃO DO DIA  
 
P. Oremos:  Deus eterno e todo-
poderoso, que dispusestes restaurar 
todas as coisas no vosso amado Fi-
lho, Rei do universo, fazei que to-
das as criaturas, libertas da escravi-
dão e servindo à vossa majestade, 
vos glorifiquem eternamente. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito San-
to.  

T. Amém. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

Com.: Como povo sacerdotal, pro-
fético, celebramos a memória viva 
daquele que deu a sua vida por 
nós. Enquanto aguardamos a nova 
vinda de Nosso Senhor, ouçamos a 
Palavra que nos deve engajar no 
trabalho da construção do seu Rei-
no. 

 

I LEITURA (Dn 7, 13-14) 
 
Leitura da Profecia de Daniel. 

“Continuei insistindo na visão no-
turna, e eis que, entre as nuvens do 
céu, vinha um como filho do ho-
mem, aproximando-se do Ancião 
de muitos dias, e foi conduzido à 
sua presença. Foram-lhe dados po-
der, glória e realeza, e todos os po-
vos, 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. 
 

SALMO RESPONSORIAL (92) 
 
Deus é Rei e se vestiu de majesta-
de, glória ao Senhor! 

1. Deus é Rei e se vestiu de majes-
tade, revestiu-se de poder e de es-
plendor! 

2. Vós firmastes o universo inaba-
lável, vós firmastes vosso trono 
desde a origem, desde sempre, ó 
Senhor, vós existis! 

3. Verdadeiros são os vossos teste-
munhos, refulge a santidade em 
vossa casa, pelos séculos dos sécu-
los, Senhor! 

 
II LEITURA (Ap 1, 5-8) 

 
Leitura Livro do Apocalipse. 

Jesus Cristo, é a testemunha fiel, o 
primeiro a ressuscitar dentre os 
mortos, o soberano dos reis da ter-
ra. 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 eternida-
de. Amém. Olhai! Ele vem com as 
nuvens, e todos os olhos o verão, 
também aqueles que o traspassa-
ram. Todas as tribos da terra bate-
rão no peito por causa dele. Sim. 
Amém! “Eu sou o Alfa e o Ôme-
ga”, diz o Senhor Deus, “aquele 
que é, que era e que vem, o Todo-
poderoso”. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

É bendito aquele que vem vindo, 
que vem vindo em nome do Se-
nhor, e o Reino que vem, seja ben-
dito, ao que vem e a seu Reino, o 
louvor! 
 

EVANGELHO (Jo 18, 33b-37) 
  
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo João.  

T. Glória a vós, Senhor. 

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 ju-
deu? O teu povo e os sumos sacer-
dotes 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 dis-
se 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 escu-
ta a minha voz”.  

Palavra da Salvação. 

T. Glória a vós, Senhor. 
 

PROFISSÃO DE FÉ 
 

T. Creio em Deus Pai todo-podero-
so, 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 man-
são dos mortos;  ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus; está 
sentado à direita de Deus Pai todo-
poderoso, donde há de vir a jul-
gar os vivos e os mortos. Creio no 
Espírito Santo; na santa Igreja 
católica; na comunhão dos santos; 
na remissão dos pecados; na res-
surreição da carne; na vida eterna.  
Amém. 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. Apresentemos ao Pai nossas pre-
ces e orações, confiando na força 
de seu amor, dizendo: 

T. Senhor, venha a nós o vosso 
Reino e seja feita a vossa vonta-
de! 

1. Senhor, pela vossa Igreja no 
mundo, pelo Papa Francisco, por 
nosso arcebispo Thomas Wenski, 
por todo o clero e por nós, vosso 
povo fiel, para que sempre sinta-
mos vossa presença e vossa força, 
nós vos pedimos: 

T. Senhor, venha a nós o vosso 
Reino e seja feita a vossa vonta-
de! 
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2. Senhor, pelos leigos e leigas que 
participam dos serviços e ministé-
rios da Igreja, para que possam per-
severar no amor, compromisso e 
solicitude pela vida, nós vos pedi-
mos: 

T. Senhor, venha a nós o vosso 
Reino e seja feita a vossa vonta-
de! 

3. Senhor, pelo Ano Litúrgico, e 
por todas as realizações pessoais e 
comunitárias que alcançamos, nós 
vos damos graças. Que, no novo 
Ano, sejam ainda mais intensas e 
renovadas nossa fé e nossa esperan-
ça, nós vos pedimos: 

T. Senhor, venha a nós o vosso 
Reino e seja feita a vossa vonta-
de! 

P. Ó Pai Santo, detentor de majes-
tade, poder, honra e glória, fonte de 
amor e caridade, ouvi nossas ora-
ções e concedei-nos a vossa vida. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
este sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 

T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para a glória 
do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja. 
 

ORAÇÃO SOBRE  
AS OFERENDAS 

 
P. Oferecendo-vos estes dons que 
nos reconciliam convosco, nós vos 
pedimos, ó Deus, que o vosso pró-
prio Filho conceda paz e união a 
todos os povos. Por Cristo, nosso 
Senhor. T. Amém. 
 

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
(Prefácio: Cristo, Rei do universo 

Missal Romano, pág. 384) 
 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Corações ao alto. 

T. O nosso coração está em Deus. 

P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus. 

T. É nosso dever e nossa salva-
ção. 

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso. 

Com óleo de exultação, consagras-
tes sacerdote eterno e rei do univer-
so 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 cria-
tura, entregará à vossa infinita ma-
jestade um reino eterno e universal: 
reino da verdade e da vida, reino da 
santidade e da graça, reino da justi-
ça, 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 (dizendo) 
a uma só voz: 

T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas! 

P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo 
e fonte de toda santidade. Santifi-
cai, pois, estas oferendas, derra-
mando sobre elas o vosso Espírito, 
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! 

P. Estando para ser entregue e 
abraçando livremente a paixão, ele 
tomou o pão, 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. 

P. 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: ES-
TE É O CÁLICE DO MEU SAN-
GUE, O SANGUE DA NOVA E 
ETERNA ALIANÇA, QUE SE-
RÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMIS-
SÃO DOS PECADOS. FAZEI 
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 

P. Eis o mistério da fé! 

T. Anunciamos, Senhor, a vossa 
morte, e proclamamos a vossa res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus! 

P. Celebrando, pois, a memória da 
morte e ressurreição do vosso Fi-
lho, nós vos oferecemos, ó Pai, o 
pão da vida e o cálice da salvação; 
e vos agradecemos porque nos tor-
nastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir. 

T. Recebei, ó Senhor, a nossa 
oferta! 

P. E nós vos suplicamos que, parti-
cipando do Corpo e Sangue de 
Cristo, sejamos reunidos pelo Espí-
rito Santo num só corpo. 

T. Fazei de nós um só corpo e um 
só espírito! 

P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja que se faz presente pelo 
mundo inteiro: que ela cresça na 
caridade, com o Papa N., com o 
nosso arcebispo N., e todos os mi-
nistros do vosso povo. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa 
Igreja! 

P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na es-
perança da ressurreição e de todos 
os que partiram desta vida: acolhei-
os junto a vós na luz da vossa face. 

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 

P. Enfim, nós vos pedimos, tende 
piedade de todos nós e dai-nos par-
ticipar da vida eterna, com a Vir-
gem Maria, Mãe de Deus, com seu 
esposo São José, com os santos 
Apóstolos e todos os que neste 
mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Je-
sus Cristo, vosso Filho. 

T. Concedei-nos o convívio dos 
eleitos! 
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P. Por Cristo, com Cristo, em Cris-
to, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, toda 
a honra e toda a glória, agora e para 
sempre. 

T. Amém. 

 
RITO DA COMUNHÃO 

 
P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso que estais nos céus, 
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, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do 
mal.  

P. Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. 
Ajudados pela vossa misericórdia 
sejamos sempre livres do pecado e 
protegidos de todos os perigos,  
enquanto, vivendo a esperança, 
aguardamos a vinda do Cristo Sal-
vador. 

T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre. 

P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. 

T. Amém. 

P. A paz do Senhor esteja sempre  
convosco. 

T. O amor de Cristo nos uniu. 

P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus. 

T. Cordeiro de Deus que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade 
de nós. Cordeiro de Deus que ti-
rais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 

P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. 

T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 
 

CANTO DE COMUNHÃO 
(Sugestão) 

 
Tu és o Rei dos Reis! O Deus do 
Céu deu-te o Reino, Força e Gló-
ria / E entregou em tuas mãos a 
nossa história /Tu és Rei e o amor 
é tua lei. 

1. Sou o primeiro e derradeiro, fui 
ungindo pelo amor / Vós sois meu 
povo, eu vosso Rei e Senhor Re-
dentor 

2. Vos levarei às grandes fontes, 
dor e fome não tereis! Vós sois 
meu Povo, eu vosso Rei, junto a 
mim viverei! 
 

ORAÇÃO DEPOIS  
DA COMUNHÃO 

 
P. Oremos: Alimentados pelo pão 
da imortalidade, nós vos pedimos, 
ó Deus, que, gloriando-nos de obe-
decer na terra aos mandamentos de 
Cristo, Rei do universo, possamos 
viver com ele eternamente no reino 
dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. 

T. Amém. 
 

BÊNÇÃO FINAL  
(Tempo Comum IV. M. R., p. 526) 

 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Que o Deus de toda consolação 
disponha na sua paz os vossos dias 
e vos conceda as suas bênçãos. 

T. Amém. 

P. Sempre vos liberte de todos os 
perigos e confirme os vossos cora-
ções em seu amor.  

T. Amém. 

P. E assim, ricos em esperança, fé e 
caridade, possais viver praticando o 
bem e chegar felizes à vida eterna.  

T. Amém. 

P. Abençoe-vos Deus todo-podero-
so, Pai e Filho e Espírito Santo.  

T. Amém. 

P. Ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe.  

T. Graças a Deus. 
 

CANTO FINAL (Sugestão) 
 

1. /: O Senhor é Rei, o Senhor é 
meu Pastor e Rei /: /: O Senhor está 
no céu, o Senhor está no mar / Na 
extensão do infinito :/ 

/: Está no céu, está no mar / Na 
extensão do infinito/:  

2. Quando eu vacilar, Eu não teme-
rei / Pois o Senhor está comigo. 

A celebração de Cristo Rei marca 
o fim do ano litúrgico. No próxi-
mo fim de semana iniciamos o 

Advento, e assim nos preparamos 
para a celebração do Natal. 
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