
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Chegamos ao final do Ano Litúrgico. 
Na celebração de hoje, as comunidades são 
convidadas a comemorar a vitória da justiça 
que aconteceu na ressurreição de Jesus. No 
dia em que celebramos a festa da sua realeza, 
Jesus nos convida a olhar para seus “irmãos 
menores”, impedidos de viver por causa das 
opressões e injustiças sociais. “O Cordeiro 
que foi imolado é digno de receber o poder, 
a divindade, a sabedoria, a força e a honra. 
A ele glória e poder através dos séculos”. 
Com alegria cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 126 (CD 1), 128 

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 189, 194

Dir.: No dia em que celebramos a vitória de 
Cristo sobre o pecado e a morte, também nós 
somos convidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. Reconhe-
çamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai. (Silêncio). Cantemos pedindo perdão.

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

6. GLÓRIA: 202, 205 (CD 03)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus eterno e todo po-
deroso, que dispusestes restaurar todas 
as coisas no vosso amado Filho, Rei do 
universo, fazei que todas as criaturas, li-
bertas da escravidão e servindo à vossa 
majestade, vos glorifiquem eternamente. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

8. PRIMEIRA LEITURA: Ez 34,11-12.15-17

9. SALMO RESPONSORIAL: 22(23)

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.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

10. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,20-26.28

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

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!

12. EVANGELHO: Mt 25,31-46

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Deus nosso Pai, a vós elevamos nossas 
preces em honra, glória e louvor ao vosso 
Filho, o Cristo Rei do Universo.

Venha a nós o vosso Reino!

Fazei, Senhor, que a santa Igreja esteja sem-
pre atenta às necessidades de seus filhos, 
principalmente os mais pobres, famintos, 
desabrigados, doentes e encarcerados, 
rezemos.

Iluminai, Senhor, os bispos, padres e diáco-
nos. Concedei que, seguindo os passos do 
Bom Pastor, orientem os fiéis para o vosso 
Reino, rezemos.

Assisti, Senhor, os que veem Cristo em cada 
pessoa e se tornam servidores dos mais 
sofredores e injustiçados, rezemos.

Sustentai, Senhor, os fiéis que vivem à luz 
do Evangelho, iluminai os que nunca o des-
cobriram e reconduzi os que se afastaram 
da comunidade, rezemos.

Dir.: Senhor nosso Deus, que nos enviastes 
o vosso Filho, não para condenar, mas para 
salvar a humanidade, ouvi as nossas preces 
e dai-nos a graça de o reconhecer nos mais 
pobres e desprezados deste mundo. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 332 (CD 25), 
397 (CD 20)

Dir.: 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 ilumi-
nando nossa mente e coração, indicando os 
caminhos a serem seguidos e as exigências 
do Evangelho a serem assumidas. Apresen-
temos 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.

Dir.: Hoje a nossa oferta é destinada à Cam-
panha da Fraternidade e à Campanha para a 
Evangelização. Sejamos generosos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

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

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula 
que contém a Sagrada Reserva Eucarísti-
ca. Leva-a até o altar, de onde parte para a 
distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis. 
Terminada a distribuição, leva a Sagrada 
Reserva até o sacrário.)
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19. COMUNHÃO: 543, 498

20. RITO DE LOUVOR: 822 (CD 18), 842 

Dir.: Louvemos a Deus por todas as pessoas 
e grupos que prestam serviços nas Pastorais 
Sociais e serviços em nossas comunidades 
paroquiais. Cantemos.

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): 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.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: 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

CANTO DE ENVIO: 663 (CD 26)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w A equipe de liturgia deverá preparar bem 
essa celebração que deverá ser solene, alegre 
e festiva.

w Pode-se enfeitar a cruz com flores, acom-
panhada de velas acesas, como símbolo da 
vitória de Cristo-Rei sobre a morte.

w Pode-se fazer o rito da aspersão substituin-
do o Ato penitencial, lembrando o Batismo 
do qual participamos da missão profética, 
sacerdotal e real em Jesus Cristo.

w A equipe de canto pode preparar cantos 
apropriados para essa solenidade.

w Na bênção final, abençoar e enviar a co-
munidade em missão.

w Anunciar para comunidade que, no próximo 
domingo, se inicia um novo Ano Litúrgico 
com o Advento.

24. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Ap 14,1-3.4b-5, Sl 23(24), 
1-2.3-4ab.5-6 (R/. cf. 6), 

 Lc 21,1-4

3.ª-feira: Ap 14,14-19, Sl 95(96),10.11- 
 12.13 (R/. 13b), Lc 21,5-11

4.ª-feira: Ap 15,1-4, Sl 97(98),1.2-
3ab.7-8.9 (R/. Ap 15,3b), 

 Lc 21,12-19

5.ª-feira: Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9ª, 
Sl 99(100),2.3.4.5. (R/. Ap 
19,9a), Lc 21,20-28

6.ª-feira: Ap 20,1-4.11-21,2, Sl 83 
(84),3.4.5-6a e 8a (R/. Ap 
21,3b), Lc 21,29-33

Sábado: Ap 22,1-7, Sl 94(95),1-2.3-
5.6-7; (R/. 1Cor 16,22b e

 Ap 22,20c), Lc 21,34-36
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Cristo Rei e a identidade do leigo
Por: Maria Clara Lucchetti Bingemer

 A identidade do cristão leigo nos dias de 
hoje carrega todo um problema de dificuldade 
de definição. Por um lado, existe a tendência 
do simples fiel ser reconhecido, dentro da 
comunidade eclesial, pelo negativo, ou seja, 
por aquilo que não é (não é sacerdote ou 
ministro ordenado, não é religioso, não tem 
uma vocação especial). Ao lado disso está a 
tendência a considerar o cristão leigo como 
um cidadão “menor” dentro da comunidade 
eclesial: alguém que sabe menos, que é 
chamado simplesmente a ouvir e aprender 
o que outros lhe ensinam, que não toma 
iniciativas nem decisões.
 Nos últimos quarenta anos, no entanto, 
sobretudo após o Concílio Vaticano II, acon-
tecido no começo dos anos 60, assiste-se 
à emergência do cristão leigo como prota-
gonista na comunidade eclesial, assumindo 
serviços e ministérios antes somente exer-
cidos por sacerdotes e religiosos.
 Na verdade, o cristão leigo é simples-
mente um batizado, um membro do povo de 
Deus. E pelo fato do Batismo ser anterior a 
todos os outros sacramentos, fornecendo 
base e condição de existência à vida cristã, 
o leigo vai encontrar nele o caminho para 
pensar e viver sua vocação e sua identidade.
 Dizer quem é o cristão leigo hoje, 
portanto, exige recuperar a concepção do 
Batismo no Novo Testamento com toda a 
sua força e radicalidade. Isso permite que 
o cristão batizado encontre nova chave de 
interpretação para sua cidadania eclesial. 
Cristão sem adjetivos, o leigo é, portanto, 
membro pleno do Povo de Deus, onde o 
Espírito distribui Seus carismas e dons com 
criatividade sempre surpreendente, fazendo 
com que todos e cada um se sintam res-

ponsáveis pela construção e crescimento 
da comunidade.
 O significado mais profundo do Batismo 
cristão é, então, o de uma verdadeira ruptura 
com um certo estilo de vida e acesso a uma 
nova vida, totalmente diferente da anterior. 
Trata-se de uma transformação radical do 
batizado, que passa a autocompreender-se 
como identificado a Jesus Cristo. Assim, no 
Batismo, o cristão rompe com os antivalores 
do mundo, com a ordem estabelecida, com 
os poderes que escravizam. Rompe com o 
narcisismo que faz encontrar o sentido da 
vida apenas em si mesmo. E entra na dinâ-
mica de uma entrega a um novo modo de 
viver e proceder que é totalmente centrado 
e enraizado em Jesus Cristo.
 Esse novo modo de vida implicará, 
em síntese, sair de si mesmo e viver para 
Cristo e para os outros . Esta é a identidade 
do cristão leigo. Ela significará ainda assumir 
na própria vida o mesmo destino de Jesus 
Cristo: viver servindo os outros, saindo de si; 
morrer pelos outros, dando por eles a vida ; 
viver, em suma, o destino da pró-existência 
levada até o fim como o próprio Jesus viveu.
 Na festa de Cristo Rei o leigo é chamado 
uma vez mais a assumir uma identidade 
que é a sua: uma identidade crística. E isto 
vai significar, cada vez mais, recriar hoje e 
sempre a história de Jesus de Nazaré, de 
forma inovadora e adequada à personalidade 
de cada um, à cultura e aos tempos.
 Sendo , portanto, um batizado, o leigo 
não é nem nunca foi nem será cidadão de se-
gunda categoria na Igreja, consumidor apenas 
dos bens espirituais e eclesiais. Mas cidadão 
pleno, participante ativo, depositário de um 
ministério que o faz atuar com e como Cristo.


