4
Nº 2163 - Ano A - Branca
Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo - 20/11/2011

“Assentar-se-á em seu trono glorioso e
separará uns dos outros”
DEUS NOS REÚNE

3. CANTO DE ABERTURA: 32 (CD 4) /
934 (CD 1)
4. SAUDAÇÃO INICIAL

1. ACOLHIDA
2. INTRODUÇÃO
Anim.: Celebramos a soberania e o senhorio
de Jesus. Contemplamos a realeza de Cristo
na doação de sua própria vida e recebemos
dele o mandamento de servi-lo junto aos
irmãos e irmãs mais pobres. O seu reinado
se efetiva de forma gloriosa na cruz, quando
assume a humanidade por amor.
Celebramos a páscoa de Jesus Cristo que
se manifesta em todas as pessoas e grupos
que se solidarizam e servem aos famintos,
aos presos e a todos os outros sofredores.
Nesta festa de Cristo Rei, comemoramos
também o Dia do Leigo, chamado à missão
profética, assumida no Batismo, como sacerdote, profeta e rei, para transformar este
mundo em Reino de vida, verdade, amor e
paz. Em união com a sociedade, também
comemoramos o dia da Consciência Negra.
Encorajados pela força de Cristo, iniciemos
nossa celebração.

Dir.: EM NOME DO PAI E DO FILHO E DO
ESPÍRITO SANTO. AMÉM
Dir.: A graça do Deus, nosso Pai, o amor
de Cristo e a comunhão do Espírito Santo
estejam com vocês!
TODOS: BENDITO SEJA DEUS QUE NOS
REUNIU NO AMOR DE CRISTO!
5. BÊNÇÃO DA ÁGUA E ASPERSÃO
Dir.: Bendigamos ao Deus da vida por esta
água que nos renova e nos faz vencedores
do mal:
ORAÇÃO
Deus de bondade e compaixão, tu nos
deste a água, fonte de vida, e quiseste
que por ela, renovássemos a vida. Abençoa esta água, que ela nos proteja nesta
solenidade, para que livres de todos os
males, possamos seguir-te, em tua Igreja,
servindo ao teu Reino. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém!

11. EVANGELHO: Mt 25,31-46

(Aspergir a assembleia e cantar 1277 (CD
7) / 1282 (CD 7)

12. CANTO DE ACLAMAÇÃO: Aleluia +
antífona (lecionário)

6. GLÓRIA: 193 (CD 12) / 206 (CD 3)
Dir.: Glorifiquemos o Pai e o Filho, com o
Espírito Santo, cantando:

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ

7. ORAÇÃO

15. PRECES DA COMUNIDADE

OREMOS (pausa): Ó Deus de eterno poder,
constituístes Jesus Cristo, o grande Rei
do Universo, e nele quereis renovar todas
as criaturas. Libertai todos os seres de
qualquer escravidão para que possamos
vos servir no Reino de vosso Filho na
terra e também nos céus. Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito
Santo. Amém.

Dir.: Elevemos a Deus, com afeto filial, as
nossas preces.
VENHA O TEU REINO, SENHOR, A FESTA DA VIDA RECRIA! A NOSSA ESPERA
E A DOR, TRANSFORMA EM GRANDE
ALEGRIA!
Senhor, ajuda-nos a viver como verdadeiros discípulos e discípulas superando o
medo, vivenciando o teu Reino em nossos
tempos.

DEUS NOS FALA

Senhor, sê nossa confiança e ajuda nossas
comunidades a dar testemunho de tua
presença que nos encoraja nos momentos
mais difíceis da vida.

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.

Senhor, acompanha os cristãos leigos e
leigas, para que sejam testemunhas fiéis
do amor de Deus.

Pelos prados e campinas verdejantes
ele me leva a descansar.
Para as águas repousantes me encaminha,
e restaura as minhas forças.

Dir.: Acolhe, ó Deus de bondade os pedidos dos teus filhos reunidos ao redor
da memória de Jesus Cristo, teu Filho e
nosso Salvador.

Preparais à minha frente uma mesa,
bem à vista do inimigo,
e com óleo vós ungis minha cabeça;
o meu cálice transborda.

DEUS FAZ COMUNHÃO

Felicidade e todo bem hão de seguir-me
por toda a minha vida;
e, na casa do Senhor, habitarei
pelos tempos infinitos.

16. PARTILHA DOS DONS: 523 (CD 20)
/ 529 (CD 25)

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

17. RITO DA COMUNHÃO
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18. PAI NOSSO

Dir.: Vamos em paz e, ao longo de toda esta
semana, bendigamos ao Senhor.

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de
filhos, digamos juntos: Pai nosso...

TODOS: GRAÇAS A DEUS!
26. LEITURAS DA SEMANA

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 599 (CD 12) /
596 (CD 5)

Segunda-feira: Zc 2,14-17 / Sl Lc 1 /
Mt 12,46-50
Terça-feira:
Dn 2,31-45 / Sl Dn 3 /
Lc 21,5-11
Quarta-feira: Dn 5,1-6.13-14.16-17.2328 / Sl Dn 3 / Lc 21,12-19
Quinta-feira: Dn 6,12-28 / Sl Dn 3 /
Lc 21,20-28
Sexta-feira:
Dn 7,2-14 / Sl Dn 3 /
Lc 21,29-33
Sábado:
Dn 7,15-27 / Sl Dn 3 /
Lc 21,34-36

Dir.: Em Jesus, que nos tornou todos irmãos e irmãs com sua cruz, saudai-vos
com um sinal de reconciliação e de paz.
20. COMUNHÃO: 676 (CD 14) / 1160
21. RITO DE LOUVOR: 301 (CD 18) /
323 (CD 8)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e depois canta-se um
salmo ou canto bíblico)
22. ORAÇÃO

ORIENTAÇÕES

OREMOS (pausa): O alimento que nos
destes nesta celebração é pão para a
vida eterna. Daí 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.

w Preparar o espaço celebrativo destacando o círio pascal, a pia batismal,
além da mesa da Palavra e da Eucaristia. A cor da festa é a branca.
w Retomar, no início da celebração, os
acontecimentos que marcaram o Ano
Litúrgico que termina, ligando-o com
a Festa de Cristo Rei e identificando
neles os sinais do reino de Cristo que
vence o reino deste mundo.
w Hoje dia consciência negra, procurar
envolver mais os negros nos vários
momentos da celebração.
w Abraço da paz com sentido de reconciliação entre as pessoas, como
expressão do reino.
w Para criar um clima orante, reunindo
os corações, cantar o refrão: Cristo
ontem, Cristo hoje, Cristo para sempre.
Amém!
w O acendimento do círio também pode
ser seguido de uma aclamação a Cristo: Jesus Cristo ontem, hoje e sempre!
Ontem, hoje e sempre. Amém!

DEUS NOS ENVIA
23. NOTÍCIAS E AVISOS
24. CANTO FINAL: 773 (CD 26) / 781
(CD 4)
25. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: O Deus da Paz, que nos deu a alegria
de celebrar este domingo, guarde-nos em
seus caminhos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
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Ano Litúrgico:
A Santificação do Tempo
Pe. Kleber Rodrigues da Silva

Com a celebração da festa de Cristo Rei, concluímos o Ano Litúrgico. Quando olhamos para
a história percebemos que nossa vida situa-se
dentro e um tempo cronológico, mas mais ainda
dentro de um tempo da graça divina (tempo
kairológico). Olhando para o centro de nossa fé, o Mistério Pascal de Jesus Cristo, nele
encontramos o sentido ou, se preferirmos, os
fundamentos que proporcionam uma atmosfera
e uma realidade de santificação de nosso tempo,
saboreando a ação em favor de toda a Igreja:
Corpo Místico de Cristo, Povo de Deus, Templo
do Espírito Santo e Sacramento Universal de
Salvação (cf. eclesiologia do Vaticano II). A
celebração do Mistério Pascal é a base para
entendermos a santificação do Tempo. A ação
divina perpassa a realidade humana e derrama
sobre ela os seus dons, os seus frutos, o que ela
essencialmente é: Comunhão. Temos a possibilidade de experimentar novamente a Aliança, agora
Nova e Eterna. Somos resgatados e inseridos no
Coração de Jesus Cristo, naquela porta que se
abre do alto da cruz pra adentrarmos ao eterno.
Nossa vida humana e eclesial (de Igreja, na
Igreja e como Igreja) se desenvolve dentro de
um Tempo que às vezes independe da vontade
humana (chuva, sol, calor, frio, vento, dia e
noite, manhã e tarde), de um Tempo no qual
construímos nossa história: gravidez, nascimento,
primeiros meses de vida, os cuidados da família,
os primeiros passos, os primeiros tombos, os
primeiros dentinhos, a fase de criança, a adolescência, a juventude, a maturidade, a terceira
idade, a morte. Percorremos um ciclo existencial
e vamos deixando as marcas, escrevendo o livro
de nossa vida e por fim, pela nossa experiência
com a realidade divina, acorremos ao Templo, à
Igreja, à Comunidade para celebrar estes diversos
momentos. Queremos na verdade agradecer a Deus
por ter voltado o seu olhar para cada um de nós ao
longo desta caminhada. Sendo assim, como uma
grande Assembleia dos Chamados, dos Escolhidos,
membros da Comunidade do Ressuscitado, aden-

tramos numa “pedagogia de formação de cristãos”:
o Ano Litúrgico que, com seus Tempos Litúrgicos,
transmite a sua extensa “carga” de significados
espirituais, pelos quais podemos perceber que
nossa história é santificada.
Dentro da pedagogia do ano litúrgico, a riqueza
do conjunto de celebrações, textos bíblicos,
sacramentos e sacramentais, a Igreja oferece-nos
a possibilidade de vivenciarmos a “Páscoa do
Cristo na Páscoa da gente e a Páscoa da gente na
Páscoa de Cristo”. É importante lembrar que este
mistério acontece também na ida de pessoas,
homens, mulheres, crianças como nós e que
hoje a Igreja proclama como Santos e Santas,
mas não nasceram assim foram construindo
sua história de santificação pela graça divina e
pela participação no projeto do Reino de Deus.
Ao fazermos a experiência dos Tempos Litúrgicos podemos recolher deles os elementos ou,
no sentido figurado, os tijolinhos que vamos
colocando na estrada de nossa vida, na busca
pela santificação. É preciso entender que nesta
pedagogia cristã alimentamo-nos com os sinais
sensíveis, com a teologia expressa pelo próprio
rito, pela música, pela Palavra proclamada, pela
organização do próprio espaço celebrativo, pelo
Corpo e Sangue oferecidos e repartidos na
Assembleia Litúrgica.
[...] O caminho está apontado. Distante de nós?
Acredito que não. A experiência mística é possível
no cotidiano de nossa vida alimentada e fortalecida pela nossa Páscoa Semanal (Eucaristia
Dominical: mesa da Palavra e do Sacrifício). Que
a pedagogia do Ano litúrgico possa nos ajudar
a fazer uma autêntica experiência do Homem
de Nazaré e do Cristo pela Igreja, com a Igreja
e como Igreja. Que percorrendo este caminho
possamos ser santificados pela graça divina
e nos tornarmos testemunhas autênticas do
Mistério Pascal.
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