
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Querido Povo de Deus, com esta 
Solenidade concluímos o Ano Litúrgico. É 
uma grande profissão de fé em Jesus Cristo 
como Senhor de tudo. O sentido de todo 
o universo está nele. Recordamos hoje, 
também, o Dia dos Leigos. Assim louvamos 
o grande Rei pelos evangelizadores que, no 
testemunho de vida e no apostolado, são 
sinal do Reino e testemunhas da verdade, 
que é Cristo. Cantemos.

2. INTRODUÇÃO

CANTO DE ABERTURA: 126 (CD 1), 45

3. 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!

4. ATO PENITENCIAL: 165 (CD 26), 181

Dir.: 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).

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

5. GLÓRIA: 203 (CD 3), 205 (CD 3)

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, Jesus nos en-
sinou a rezar pela vinda do vosso Rei-
no. Tornai-nos vigilantes e atentos aos 
sinais de sua presença entre nós, para 
que sempre Ele nos encontre fazendo a 
vossa vontade. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Dn 7,13-14

8. SALMO RESPONSORIAL: 92(93)

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

Deus é Rei e se vestiu de majestade,
revestiu-se de poder e de esplendor!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

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

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!

9. SEGUNDA LEITURA: Ap 1,5-8

10. 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!

11. EVANGELHO: Jo 18,33b-37

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PROFISSÃO DE FÉ

14. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Cristo é Rei do universo e Senhor da 
Igreja. Por Ele, com Ele e n’Ele, rezemos 
ao Pai pelo mundo inteiro, dizendo, com 
toda a confiança.

Senhor, venha a nós o vosso reino.

– Senhor, guiai o Papa Francisco, os de-
mais bispos, presbíteros, diáconos e fieis 
leigos e leigas para que, amparados por 
vós, não se cansem de testemunhar a 
verdade do amor que salva e sejam sempre 
profetas deste tempo, nós vos pedimos:

– Senhor, olhai por aqueles que têm poder, 
mas não sabem exercê-lo com justiça e 

por aqueles que zelam mais pelos próprios 
interesses do que pela verdade, para que, 
escutando-vos falar-lhes na consciência, 
deixem de praticar a injustiça, nós vos 
pedimos:

– Senhor, ajudai todos os povos a serem 
promotores da paz, para que o vosso reino 
aconteça no coração de cada pessoa - 
gerando novas relações humanas - e se 
estenda a toda a criação, nós vos pedimos:

– Senhor, abençoai todos os leigos para 
que possam ser sal da terra e luz do mun-
do, levando amor, esperança e paz a todos 
que se aproximarem, nós vos pedimos:
  
Dir.: Deus, nosso Pai, que fizestes de vosso 
Filho o Rei do universo, que manifesta o 
seu poder no amor e no perdão, estendei 
o seu reinado a toda a face da terra. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

15. PARTILHA DOS DONS: 330 (CD 5), 
392 (CD 4)

Dir.: “Deus é Rei e se vestiu de majesta-
de, revestiu-se de poder e de esplendor.” 
Bendigamos ao nosso rei, apresentando a 
Ele nossa vida e nossos dons. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

Dir.: Juntos rezemos a oração que o próxi-
mo Jesus nos ensinou: Pai nosso...

17. SAUDAÇÃO DA PAZ 
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(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 cuidado-
samente 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 
Eucarística, 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.)

18. COMUNHÃO: 494, 498

19. RITO DE LOUVOR: 826 (CD 18), 831 
(CD 18)

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

20. ORAÇÃO

Oremos (pausa): O alimento que nos 
destes nesta celebração é pão para a 
vida eterna. Daí a todos nós que aqui 
estamos a servir e obedecer a Jesus, 
Rei do Universo, para um dia com ele 
reinar, felizes, no céu. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w A acolhida poderá ser feita à 
porta da Igreja ou no local onde 
irá acontecer a celebração com 
cartazes visíveis escrito: “O meu 
Reino não é deste mundo”, “És 
tu que o dizes: eu sou rei”.

w A equipe de liturgia deve preparar 
bem os leitores para entendi-
mento perfeito das leituras.

Dir.:  O Senhor esteja convosco. 

TODOS: Ele está no meio de nós! 

Dir.: A paz de Deus, que supera todo en-
tendimento, guarde vossos corações e 
vossas mentes no conhecimento e no 
amor de Deus e de seu Filho, nosso Senhor 
Jesus Cristo. 

TODOS: Amém! 

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai 
e Filho e Espírito Santo. T. Amém!

23. CANTO DE ENVIO: 658 (CD 4), 660 
(CD 4)
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Dulcíssimo Jesus, Redentor de gênero humano, lançai Vosso 
olhar sobre nós, humildemente prostrados diante do Vosso altar. 
/ Somos e queremos ser Vossos; e a fim de podermos estar 
mais intimamente unidos a Vós, cada um de nós se consagra 
hoje espontaneamente ao Vosso Sacratíssimo Coração. / Muitos 
há que nunca Vos conheceram. / Muitos, desprezando os Vos-
sos mandamentos Vos renegaram. / Tende piedade de uns e de 
outros, benigníssimo Jesus. / Trazei-os todos ao Vosso Sagrado 
Coração. / Senhor, sede Rei, não somente dos fiéis que nunca 
de Vós se afastaram, mas também dos filhos pródigos que Vos 
abandonaram. / Fazei que eles retornem o quanto antes à casa 
paterna, para não perecerem de miséria e de fome. / Sede Rei 
dos que vivem iludidos no erro, ou separados pela discórdia. / 
Trazei-os ao porto da verdade e à unidade da Fé, para que em 
breve, haja um só rebanho e um só pastor. / Senhor, guardai 
incólume a Vossa Igreja, e dai-lhe segura liberdade. / Concedei a 
todos os povos a tranquilidade da ordem. / Fazei que, de um polo 
a outro da terra, uma só voz ressoe: / Louvado seja o Coração 
Divino, que nos trouxe a salvação; honra e glória a Ele por todos 
os séculos! Amém! 

Ato de Consagração do Gênero
Humano a Jesus Cristo Rei
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