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Nº 2282 – Ano C – Branco
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO, solenidade – 24/11/2013

DEUS NOS REÚNE
1. ACOLHIDA
2. CANTO DE ABERTURA: 44, 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, a comunhão do Espírito Santo
estejam com todos vocês!
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu
no amor de Cristo!
4. INTRODUÇÃO
Anim.: Chegamos ao final do ano litúrgico
com esta profissão de fé: “Deus nos arrancou
do poder das trevas e nos transferiu para
o Reino de seu Filho amado. Nele temos a
redenção, o perdão dos pecados. Ele é a
imagem do Deus invisível, o primogênito de
toda criatura”. Membros que somos de seu
corpo, que é a Igreja, celebramos fazendo
memória de sua vida entregue por nós.
Hoje, nesta celebração, entramos com ele
no “paraíso” do mundo novo, que vamos
construindo pela fé que professamos em
comunidade.
Celebramos 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.

5. ATO PENITENCIAL
Dir.: Para celebrarmos devidamente a presença de Jesus Cristo nosso Rei, reconheçamos
nossas fraquezas e imploremos o seu perdão:
- Senhor, que oferecestes o vosso perdão a
Pedro arrependido, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
- Cristo, que prometestes o paraíso ao bom
ladrão, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
- Senhor, que acolheis toda pessoa que confia
na vossa misericórdia, tende piedade de nós!
Senhor, tende piedade de nós!
Dir.: Deus de amor, tende compaixão de
vossos servos, por vossa bondade perdoai
nossos pecados e nos conduzi para o Reino
que nos prometestes.
Todos: Amém.
6. GLÓRIA: 209 (CD 23), 207 (CD 3)
7. ORAÇÃO
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.

Senhor da vida, olhai com bondade por todos os homens pelos quais Cristo morreu,
por aqueles que O insultam e desprezam e
por todos os que na cruz chamam por Ele.
Oremos ao Senhor!

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

Senhor, dai sabedoria aos que detêm autoridade neste mundo, paz aos homens que
estão em guerra e passam fome e consolo
as vítimas do ódio e da violência. Oremos
ao Senhor!

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

Pai de amor, abençoai todos nós, aqui reunidos em assembleia, e nossas famílias,
para que, servindo e amando os que são
rejeitados e abandonados por todos, revelemos aos homens a realeza de Cristo.
Oremos ao Senhor!

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

Dir.: Deus, amigo dos homens, que, em
Jesus, nos dais a conhecer o nosso Rei,
fazei-nos escolher, como Ele, o amor como
força invencível e o serviço como única
grandeza. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

10. SEGUNDA LEITURA: Cl 1,12-20
11. CANTO DE ACLAMAÇÃO:

DEUS FAZ COMUNHÃO

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!

16. PARTILHA DOS DONS: 403, 408 (CD 25)
RITO DA COMUNHÃO

12. EVANGELHO: Lc 23,35-43

17. PAI-NOSSO

13. PARTILHA DA PALAVRA
14. PROFISSÃO DE FÉ (Símbolo Niceno-Constantinopolitano)

Dir.: Rezemos, com amor e confiança, a
oração da igualdade que o próprio Jesus
nos ensinou.

15. PRECES DA COMUNIDADE

Pai nosso...

Dir.: Unidos a todos os cristãos do Oriente
e do Ocidente, voltemo-nos para Deus com
humildade e peçamos pela Igreja e pelo mundo, dizendo (ou cantando):

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 780 (CD 26), 783
(CD 5)
Dir.: No Cristo que, por sua cruz, nos torna dignos de participar da assembleia dos
santos, saudemo-nos com um sinal de paz!

Ouvi, Senhor, a nossa oração!

19. COMUNHÃO: 518 (CD 4), 520 (CD 14)

Senhor, iluminai a Santa Igreja, seus pastores,
os cristãos de todos os continentes e nações, os judeus, muçulmanos e descrentes.
Oremos ao Senhor!

(O ministro toma a hóstia e, elevando-a,
em voz alta, voltado para a assembleia, diz:
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irmãos e irmãs, participemos da comunhão
do Corpo do Senhor em profunda unidade
com nossos irmãos que, neste dia, tomam
parte da celebração eucarística, memorial
vivo da paixão, morte e ressurreição de
Jesus Cristo. O Corpo de Cristo será nosso
alimento. Portanto:
Felizes os convidados para a Ceia do Senhor.
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado
do mundo.)

Dir.: Alegrai-vos sempre no Senhor! Vamos
em paz, que o Senhor nos acompanhe!
Todos: Graças a Deus!
24. CANTO ENVIO: 1050 (CD 8)
25. LEITURAS DA SEMANA
2ª-feira: Dn 1,1-6.8-20; Cânt.: Dn
3,52.53.54-54.56; Lc 21,1-4
3ª-feira: Dn 2, 31-45; Cânt.: Dn
3,56.58.59.60.61, Lc 21,5-11
4ª-feira: Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28;
Cânt.: Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
5ª-feira: Dn 6,12-28; Cânt.: Dn 3,6874; Lc 21,20-28
6ª-feira: Dn 7,2-14; Cânt.: 3,75-77.7879.80-81; Lc 21,29-33
Sábado: Rm 10,9-18; Sl 18(19);
Mt 4,18-22

20. RITO DE LOUVOR: 831 (CD 18)
Dir.: Encerrando este Ano Litúrgico e coroando o Ano da Fé, louvemos ao nosso Deus que
nos permite participar da “herança reservada
para os Santos”. Trazendo ao altar nossos
motivos de gratidão, cantemos alegremente
nosso louvor.
21. ORAÇÃO
Oremos (pausa): O alimento que nos destes
nesta celebração é pão para a vida eterna.
Dai 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.

ORIENTAÇÕES
• Na acolhida, convidar as pessoas que vão
chegando a escrever, em pequenos bilhetes
que são colocados em um recipiente (cesta
ou urna...), os motivos de gratidão que as
levam à celebração. Como marca do término
do ano litúrgico, esses louvores serão depositados diante do altar durante o rito de louvor.
• Durante a procissão de entrada, além da
cruz ladeada por velas, pode ser conveniente
trazer um ícone de Cristo Rei, que pode ser
incensado no início da celebração.
• Todos os participantes professarem sua fé
com velas acesas pode ser um bom gesto
simbólico no dia em que se encerra o Ano
da Fé. O animador faz o convite: Neste dia
em que encerramos o ano especialmente
dedicado à fé, acendamos nossas velas
antes de a professarmos solenemente. Pode-se cantar algo relativo a esse gesto (hino
do Ano da Fé, Deus é Pai Deus é amor ou
outro cântico).
• A comunidade deve lembrar que, no próximo domingo, começaremos o Tempo do
Advento e deverão se preparar para tal com
verdadeiro afinco, a fim de que ela expresse
essa ansiosa espera pela vinda de Cristo em
sua majestade.
• Existe um belo e tradicional hino da Igreja,
chamado: “Hino a Cristo Rei”, é uma boa
dica para o canto de envio dessa celebração.

DEUS NOS ENVIA
22. NOTÍCIAS E AVISOS
23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Dir.: Que o Deus de toda a consolação disponha na sua paz os nossos dias e nos conceda
as suas bênçãos. Sempre nos liberte de todos
os perigos e confirme os nossos corações em
seu amor e paz. E assim ricos em esperança,
fé e caridade, passamos viver praticando o
bem e chegar felizes à vida eterna.
Todos: Amém.
Dir.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai
e Filho e Espírito Santo!
Todos: 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, adentramos
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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