
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Irmãos e irmãs, sejamos todos bem-vindos! 
Encerrando o Ano Litúrgico, nesta Celebração, 
rezaremos nas seguintes intenções…

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Na solene Liturgia de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Rei do Universo, celebramos o Mistério 
Pascal que se manifesta no testemunho de fé de 
cada batizado. Neste Domingo, a Igreja no Brasil 
recorda a presença e a organização dos cristãos 
leigos e leigas em nossas comunidades: sua 
identidade, vocação, espiritualidade e missão de 
testemunharem o Evangelho por toda a sociedade.
Reconhecendo que Jesus é Rei, cremos que, com 
Ele, Deus manifestou plenamente que a realização 
do homem só se pode dar pela obediência à sua 
vontade. Não há ação humana que não esteja 
sob o juízo de Deus. O seu senhorio nos ensina 
o serviço aos irmãos: assim, na Igreja de Cristo 
o ministério é serviço e a autoridade é dada não 
para a afirmação pessoal, mas em função da 
unidade e da caridade. Com alegria, cantemos!

3. CANTO DE ABERTURA: 91 / 126 (CD 01)

ANTÍFONA DE ENTRADA: O cordeiro que foi imo-
lado é digno de receber o poder, a divindade, a 
sabedoria, a força e a honra. A ele glória e poder 
através dos séculos.

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

Dir.: Irmãos eleitos segundo a presciência de Deus 
Pai, pela santificação do Espírito para obedecer a 
Jesus Cristo e participar da bênção da aspersão 
de seu sangue, graça e paz vos sejam concedidas 
abundantemente.

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

5. ATO PENITENCIAL: 168 (CD 12) / 190

Dir.: Conscientes de nossa vocação batismal, 
antes de ouvir a Palavra de Deus, nos coloque-
mos diante d’Ele, de coração contrito e humilde, 
suplicando o seu perdão (breve silêncio). Cheios 
de fé, cantemos!

Dir.: Deus, rico em misericórdia, tenha compaixão 
de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza 
à vida eterna. 

TODOS: Amém!

6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 215

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus todo-poderoso, Vós nos 
reunis e nos reconciliais em vosso Filho amado, 
a quem proclamamos Senhor e Rei de todo o 
universo. Façais com que as criaturas libertas 
do egoísmo vos glorifiquem eternamente, pelos 
séculos sem fim. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: 2 Sm 5, 1-3

9. SALMO RESPONSORIAL: Sl 121(122),1-2.4-5 
(R. cf.1)

Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do 
Senhor!

Que alegria, quando ouvi que me disseram:
“Vamos à casa do Senhor!”
E agora nossos pés já se detêm,
Jerusalém, em tuas portas.
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Quanta alegria e felicidade: vamos à casa do 
Senhor! 

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. SEGUNDA LEITURA: Cl 1,12-20

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! (Cf. 
Mc 11,9.10).

12. EVANGELHO: Lc 23,35-43

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Cristo Jesus, morrendo na Cruz, é definitiva-
mente a cabeça de toda a humanidade. Confiantes 
em Deus Pai que nos deu o Seu Filho amado, 
elevemos a Ele os nossos pedidos, dizendo:

Senhor, Rei do universo, atenda nosso clamor!

Iluminai a vossa Igreja: o Papa Francisco, o nosso 
Arcebispo Dom Dario e seu Bispo auxiliar Dom 
Andherson, os Presbíteros, Diáconos e todos 
os cristãos leigos e leigas, para reconheçam 
em Cristo morto na Cruz, a vossa realeza. Nós 
vos pedimos!
Abençoai a vocação dos leigos e leigas, para que 
santifiquem o mundo por meio de suas profis-
sões, pelo testemunho de vida na fé, esperança 
e caridade. Nós vos pedimos!
Fortalecei a fé dos leigos e leigas que se organizam 
em nossas comunidades, para que estabeleçam 
nestas um lugar de encontro, serviço, troca de 
experiências e articulação dos variados caris-
mas suscitados na Igreja, buscando sempre um 
constante diálogo, a comunhão e a unidade. Nós 
vos pedimos!
Guiai em vossos caminhos esta assembleia aqui 
reunida, para que ouvindo o Evangelho de vosso 
Filho sejam impelidas no socorro aos rejeitados 
e abandonados, anunciando aos homens a vossa 
realeza. Nós vos pedimos!

Dir.: Acolhei, ó Deus de amor, os pedidos de vossos 
filhos e filhas, em nome de Cristo, Rei do Universo. 

TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 407 (CD 14) / 412

Dir.: Depositamos no Altar do Senhor as realizações 
de nossa comunidade: nossos gestos de partilha, 
fraternidade e de solidariedade. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados 
pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 
Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 788 (CD 5) / 790 (CD 12)

Dir.: A Paz do Senhor esteja sempre convosco.

TODOS: O amor de Cristo nos uniu!

Dir.: A tarefa de promover a justiça e a paz, de ser 
solidário e estar a serviço dos necessitados é, em 
primeiro lugar, responsabilidade nossa. Sejamos 
testemunhas do amor de Deus. Saudemo-nos em 
Cristo Jesus, Rei do Universo.

(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 e faz uma ge-
nuflexão como sinal de adoração. Com reverência, 
pega a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística e 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.)

19. COMUNHÃO: 628-B (ANO C) / 544 (CD 11) 
/ 528 (CD 14)

ANTÍFONA DE COMUNHÃO: O Senhor em seu 
trono reina para sempre. O Senhor abençoa o seu 
povo na paz (Cf. Sl 28, 10-11).

20. RITO DE LOUVOR: Rezado ou 844 / 838

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

(Se rezado)
Dir.: Altíssimo, onipotente, bom Senhor, a Vós 
pertencem o louvor, a glória, a honra e toda a 
bênção. Só a Vós, Altíssimo, são devidos e homem 
algum é digno de vos mencionar.

TODOS: Vosso é o Reino, o poder e a glória para 
sempre!

Dir.: Louvado sejais, meu Senhor, com todas as 
vossas criaturas, especialmente o Sol, a Lua e 
as Estrelas.

DEUS FAZ COMUNHÃO
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TODOS: Vosso é o Reino, o poder e a glória para 
sempre!

Dir.: Louvado sejais, meu Senhor, pelo Vento, 
pelo Fogo e pela Água, pois a todo o tempo, dão 
sustento às vossas criaturas. Louvado sejais, por 
nossa Terra, que por amor sustentais e governais.

TODOS: Vosso é o Reino, o poder e a glória para 
sempre!

Dir.: Louvado sejais, meu Senhor, pelos que 
perdoam por vosso amor e que suportam enfer-
midades e diversas tribulações. Sejam benditos 
os que sustentam a paz, pois por Vós serão re-
compensados.

TODOS: Vosso é o Reino, o poder e a glória para 
sempre!

Dir.: Vos louvamos, enfim, pela Morte corporal. 
Fazei com que até o fim, em tudo, cumpramos a 
vossa santíssima vontade.

TODOS: Amém!

21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Alimentados pela Palavra que 
anima e pelo Pão que revigora, nós vos pedimos, 
Senhor, que, gloriando-nos de obedecer na terra 
aos mandamentos de Cristo, Rei do universo, 
possamos viver com Ele eternamente no reino 
dos céus. Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Que Deus todo-poderoso vos livre sempre 
de toda adversidade e derrame sobre nós as 
suas bênçãos. 

TODOS: Amém!

Dir.: Torne os vossos corações atentos à Sua 
Palavra, para que transbordeis de alegria divina. 

TODOS: Amém!

Dir.: Assim, abraçando o bem e a justiça, possais 
correr sempre pelo caminho dos mandamentos 
divinos e tornar-vos coerdeiros dos santos. 

TODOS: Amém!

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

DEUS NOS ENVIA ORIENTAÇÕES

w Orienta-se às equipes de Liturgia um digno preparo 
para esta solene Liturgia; 

w Na procissão de entrada, valorizar a Cruz, que poderá 
ser levada por leigos(as), colocando sobre ela uma 
palma verde  (simbolizando a vitória de Cristo sobre a 
morte) e uma faixa branca ou dourada. Também pode 
ser entronizado um vaso com incenso (incensário); 
o Lecionário e uma vela acesa para se acender as 
velas dos castiçais que ladeiam o Altar, recordando 
a missão dos leigos de serem luz no mundo;

w Após a saudação inicial, pode-se fazer um momento 
de recordação da vida e dos acontecimentos que 
marcaram o Ano Litúrgico, ligando-os com o Mistério 
celebrado e identificando neles os sinais do Reino 
de Deus já presente entre nós;

w Lembrar de anunciar que, no próximo Domingo, 
inicia-se um novo Ano Litúrgico com o Advento, o 
Ano A, em que refletiremos o Evangelho de Nosso 
Senhor segundo São Mateus.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira:  Apresentação de Nossa 
Senhora, Memória

  Zc 2,14-17; Lc 1,46-47.48-
49.50-51.52-53.54-55 

  (R. cf. 54b); Mt 12,46-50
3.ª-feira:  Santa Cecília, virgem e mártir, 

Memória
  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:  Santo André Dung-Lac, 

presbítero e companheiros 
mártires, Memória

  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, 22 e Ap 22, 
20c); Lc 21,34-36

Dir.: Que a alegria do Senhor seja a nossa força, 
vamos em paz e que o Cristo Rei do Universo 
nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639 (CD 24) / 650 (CD 26)
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Nesta última solenidade do ano litúrgico, a 
Igreja nos oferece três leituras dos santos Evangelhos, 
uma para cada ano do ciclo trienal. O que une estes 
três textos, além da afirmação central da realeza 
de Cristo (mesmo se esta não fosse a intenção 
consciente da parte dos liturgistas que escolheram 
as leituras), é a qualidade escondida da realeza do 
Senhor. Aqui temos o cumprimento da profecia de 
Isaías: “Verdadeiramente tu és um Deus escondido, 
ó Deus de Israel, o salvador” (Is 45,15).

Hoje, acabamos de ouvir o texto do Ano C, do 
Evangelho de Lucas (Cf. Lc 23,35-43). É aqui que 
Cristo, nosso rei, se esconde além de toda a possi-
bilidade de reconhecimento. Nós o contemplamos 
crucificado, zombado, despido de todas as suas 
vestes, absolutamente vulnerável e desprotegido, 
incapaz de se defender e com ninguém por perto para 
lhe prestar este serviço. A única coisa que poderia 
apontar para sua identidade real é o letreiro acima 
de sua cabeça, pregado, como Ele, à cruz. Mas esse 
letreiro que anuncia “Jesus, o Nazareno, o Rei dos 
Judeus” é a suma ironia, a suma indignidade. Ele 
pretende unir, numa máxima contradição, a procla-
mação da realeza e um verme humano moribundo. 
Quem poderia ver neste condenado, neste rejeitado, 
neste acabado o rei dos judeus?

E agora é a nossa vez de ficar boquiaber-
tos. Porque exatamente aqui, onde Jesus se tinha 
escondido com absoluta perfeição, Ele é flagrado. 
Seu segredo é desmascarado. Sua identidade é 
identificada. E por quem? Por um co-crucificado, por 
aquele que costumamos denominar o “bom ladrão”. 
Como é que o bom ladrão foi bem-sucedido? Onde 
o povo de Israel e o governador romano fracassa-
ram? Por meio de seu olhar penetrante. Que tipo de 
olhar foi esse? Deixem-me tentar descrevê-lo. Em 
primeiro lugar, foi um olhar de humildade. Antes de 
olhar para Jesus, o ladrão olhou para si mesmo. 
O que ele viu não era bonito, mas era a verdade. 
Assim, ele disse ao seu companheiro, o seu colega 
crucificado ao outro lado de Jesus: “Para nós é justo 
sofrer, pois estamos recebendo o que merecemos”. 
Este olhar para si mesmo o purificou interiormente 
e o capacitou a ver mais longe, a ver a verdade do 
outro, a primeira camada de verdade sobre Jesus: 
“Ele não fez nada de mal”.

Sua contestação, sua convicção da inocência 
de Jesus, o levou a um salto quase inimaginável, por 
meio de um processo mental que transcendia toda 
lógica, um processo mais produtivo do que todas 
as conclusões da lógica. “Se este homem não fez 
nada de mal e mesmo assim está sendo crucificado, 

Os meus olhos viram o Rei em sua Realeza
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então as palavras do letreiro não constituem uma 
ironia, mas uma homenagem. São a proclamação 
ao mundo inteiro em todas as grandes línguas da 
antiguidade - o hebraico, o grego e o latim - de que 
de fato este Jesus, este Jesus de Nazaré, é o rei 
dos judeus. 

E em seguida, seu olhar, agora iluminado 
neste últimos instantes de sua vida terrena, viu o 
mais importante: que Jesus era seu rei, que Jesus 
iria entrar no seu reinado, que este momento, ao 
invés de ser o fim sem futuro algum, era o início 
de um futuro sem fim, um futuro glorioso e eterno 
para ambos, um correinar com Jesus. Antes de 
Paulo, ele compreendeu a mensagem de Paulo: “Se 
sofremos com Ele, reinaremos com Ele” (2Tm 2,12). 
Este ladrão, totalmente preso, incapaz de qualquer 
movimento, voou de sua cruz para a Cruz de Jesus, 
e se doou a Ele para sempre, num lance de amor, de 
confiança e de lealdade: “Jesus, lembra-te de mim, 
quando entrares no teu reino”. E naquele momento, 
momento de adesão e de entrega, ele obteve o que 
tinha pedido: “Em verdade te digo: hoje estarás 
comigo no Paraíso” (Lc 23,43).

Sim, o momento em que nos viramos para 
Jesus, confessando a nossa própria indignidade e sua 
dignidade real, e confiando-nos à sua misericórdia, é 
o momento de nossa entrada no paraíso. É o hoje de 
nossa nova criação. Terminemos com duas orações, 
a primeira do bom ladrão e a segunda para o bom 
ladrão: “Jesus, lembra-te de mim quando entrares 
no teu reino”; “Bom ladrão, intercede por mim para 
que possa ver o que viste”. Como diz a liturgia, na 
adaptação de Isaías 33,17: “Os meus olhos viram 
o rei em sua beleza”.

Adaptado de Dom Bernardo Bonowitz, 
O.C.S.O. (Sermões de um trapista 

brasileiro, pp. 109-113)
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