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“Este é o Rei dos Judeus”
Dia dos Leigos e Leigas

DEUS NOS REÚNE
01. ACOLHIDA
02. INTRODUÇÃO
Anim.: Irmãos e irmãs, finalizando o ano
litúrgico,celebramos a festa de Cristo Rei,
que vencendo a morte nos convida a participar de seu reino construindo relações de
fraternidade e solidariedade num mundo
cheio de divisões.
Nesta celebração, trazemos a vida e o
empenho dos cristãos leigos e leigas que,
com seu trabalho ante as nossas comunidades, se esforçam para tornar o projeto
de Jesus uma realidade no meio de nossa
sociedade.

TODOS: Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Dir.: O amor misericordioso do Pai, a graça
e a ternura do Cristo senhor e a comunhão
do Espírito Santo estejam com vocês!
TODOS: Bendito seja Deus, que nos reuniu
no amor de Cristo!
04. BÊNÇÃO E ASPERSÃO COM ÁGUA
Dir.: Bendigamos ao Deus da vida por
esta água que recorda nosso batismo,
nos purifica, nos renova e nos faz vencer
as investidas do mal.
ORAÇÃO

03. CANTO DE ABERTURA: 25 (cd 20)
/135 (cd 1)

Deus de bondade, pela força da festa de
hoje, abençoa esta água para que nos
proteja dos males da alma e do corpo e,
assim, possamos aproximar-nos de vós
com o coração puro e receber a vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Dir.: Unidos em comunidade, façamos o
sinal de nossa fé:

(Enquanto se asperge o povo, canta-se:
1277/1279 (cd 7))

05. GLÓRIA

10. EVANGELHO: Lucas 23,35-43

Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho com o
Espírito Santo!

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona / 371

TODOS: Cantando 202/204

12. PARTILHA DA PALAVRA

06. ORAÇÃO

13. PROFISSÃO DE FÉ

Oremos (pausa): O’ Deus da vida, tu
quiseste reunir e reconciliar toda a tua
criação no teu Filho Jesus, a quem proclamamos Senhor de todo o universo.
Faze que todas as criaturas libertas do
egoísmo glorifiquem eternamente teu
santo nome pelos séculos. Por Cristo,
Senhor nosso. Amém.

Dir.: Professemos a nossa fé, cantando:
440/445.
14. PRECES DA COMUNIDADE
Dir.: Supliquemos a Deus as nossas necessidades:
Senhor do universo, escuta a prece do
teu povo.

DEUS NOS FALA

• Salvador e Guia, orienta e conduze a
nossa igreja de vitória para que possa ser
fiel ao teu ensinamento.

07. PRIMEIRA LEITURA: 2 sm 5.1-3

• Senhor, Rei do universo, abençoa a
presença dos cristãos leigos e leigas na
tua igreja e no mundo.

08. SALMO RESPONSORIAL: 121(122)
Quanta alegria e felicidade: vamos à
casa do Senhor!

• Príncipe da paz, faze desaparecer do
mundo a intolerância religiosa, a violência
e a guerra e concede a tua paz para as
nações.

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

Dir.: Acolhe, Senhor, as preces que te dirigimos em nome do teu Filho Jesus. Amém.

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.

15. PARTILHA DOS DONS: 517/528 (CD 20)
Dir.: Partilhar o que temos e somos é um
apelo para o ingresso no reino. Cantemos:

09. SEGUNDA LEITURA: Cl 1,12-20

16. LOUVAÇÃO
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Dir.: O senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

DEUS NOS ENVIA

Dir.: Demos graças ao senhor nosso Deus!
TODOS: É nosso dever e nossa salvação!

21. Notícias e avisos

Dir.: Agradecemos-te, Deus da vida, porque
renovas o universo com a força do teu
espírito e convocas toda a criação a se
libertar do pecado e participar da liberdade
dos filhos e filhas de Deus.

22. CANTO: 786/802 (cd 26)
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: Bendizemos-te nesta celebração, por
atuar constantemente em tua igreja e no
mundo, por intermédio dos fiéis leigos
e leigas que não medem esforços para
anunciar o teu reino.

Dir.: O Senhor do universo nos dê a paz,
nos conceda a bênção e nos acompanhe
durante toda a semana. Ele que é Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém!
Dir.: Glorifiquemos a Deus com as nossas
vidas, vamos em paz e Ele nos acompanhe.
Graças a Deus!

TODOS: Glória a ti senhor, toda graça
e louvor!
Dir.: Toda nossa louvação chegue a ti em
nome de Jesus, por quem rezamos com
as palavras que ele nos ensinou:

24. LEITURAS DA SEMANA
2ª f.: Ap 14,1-3.4b-5 / Sl 23(24) /
Lc 21,1-4
3ª f.: Ap 14,14-19 / Sl 95(96) / Lc 21,5-11
4ª f.: Ap 15,1-4 / Sl 97(98) / Lc 21,12-19
5ª f.: Ap 18,1-2.21-23 / Sl 99 (100) /
Lc 21, 20-28
6ª f.: Ap 20, 1-11 / Sl 83(84) / Lc 21, 29 -33
Sáb.: Ap 22,1-7 / Sl 94 / Lc 21,34-36

17. PAI-NOSSO
18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 600 (cd 12) /
604 (cd 12)
19. COMUNHÃO: 640/685
20. ORAÇÃO

ORIENTAÇÕES

(Pausa) Alimentados pela palavra que
anima e pelo pão que revigora, nós te
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.

• Procissão de entrada com pessoas
que exercem algum ministério na
comunidade trazendo uma imagem
ou ícone de Cristo-Rei.
• Providenciar vasilha com água e
ramos para aspersão.
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MENSAGEM

Leigos e leigas, discípulos e
Missionários de Jesus servidor
Os fíéis leigos e leigas são “cristãos que
estão incorporados a Cristo pelo Batismo,
que formam o povo de Deus e participam
das funções de Cristo: Sacerdote, Profeta
e Rei. Realizam, segundo sua condição, a
missão de todo o povo cristão na igreja e
no mundo.” São homens e mulheres da
igreja no coração do mundo, e homens e
mulheres do mundo no coração da Igreja.
Sua missão própria específica se realiza
no mundo, de tal modo que, com seu
testemunho e sua atividade, contribuam
para a transformação das realidades e para
a criação de estruturas justas segundo os
critérios do evangelho.

Também são chamados a participar na
ação pastoral da Igreja, primeiro com o
testemunho de vida e, em segundo lugar,
com ações no campo no campo da evangelização, da vida litúrgica e outras formas
de apostolado. O papa Bento XVI assim se
manifestou quando veio ao Brasil, em 2007:
“Catequistas, ministros da palavra e animadores de comunidades que cumprem
a magnífica tarefa dentro da igreja os reconhecemos e animamos a continuarem o
compromisso que adquiriram no batismo
e na confirmação...”
Doc. de Aparecida, p. 101/102
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