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Anim. Festejamos Cristo
Rei do Universo e exaltamos a regência do amor sobre o tempo e a história. É também o último domingo do
Ano Litúrgico e início da Campanha
para a Evangelização em todas as
dioceses do Brasil, com o intuído de
reforçar o anúncio do Evangelho. A
realeza universal de Cristo nos estimula a enaltecer o sacerdócio comum
de todos os fiéis e a celebrar com júbilo
o “Dia do Leigo”.

3. ATO PENITENCIAL

RITOS INICIAIS
1. ABERTURA (CD XII (Fx 17)
Tu és o rei dos reis! O Deus do céu
deu-te reino, força e glória! E entregou nas tuas mãos a nossa história: Tu és rei e o amor é tua a lei!

1. Sou o primeiro e o derradeiro,
fui ungido pelo amor. Vós sois
meu povo, Eu vosso rei, e Senhor redentor!
2. Vos levarei às grandes fontes,
dor e fome não tereis. Vós sois
meu povo, eu vosso rei, junto a
mim vivereis!

2. SAUDAÇÃO
P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos
cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espírito
Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo.

P. Irmãos e irmãs, reconheçamos
as nossas culpas para celebrarmos
dignamente os santos mistérios.
(Silêncio)
P. Senhor, que sois a plenitude da
verdade e da graça, tende piedade
de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Cristo, que vos tornastes pobre
para nos enriquecer, tende piedade
de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, que viestes para fazer de
nós o vosso povo santo, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
P. Deus todo-poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
P. Glória a Deus nas alturas, T. e
paz na terra aos homens por Ele
amados. / Senhor Deus, Rei dos
céus, Deus Pai todo-poderoso. /
nós vos louvamos, nós vos bendizemos, / nós vos adoramos, nós
vos glorificamos, / nós vos damos
graças por vossa imensa glória. /
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, / Senhor Deus, Cordeiro
de Deus, Filho de Deus Pai. /
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Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. / Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei
a nossa súplica. / Vós que estais
à direita do Pai, tende piedade de
nós. / Só vós sois o Santo, só vós, o
Senhor, / só vós o Altíssimo, Jesus
Cristo, / com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém.

5. ORAÇÃO
P. Oremos (Silêncio): Deus eterno
e todo-poderoso, que dispusestes
restaurar todas as coisas no vosso
amado Filho, Rei do universo, fazei que todas as criaturas, libertas
da escravidão e servindo à vossa
majestade, vos glorifiquem eternamente. Por N.S.J.C.
T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

Anim. Foi na Cruz que
Cristo mostrou a extensão do seu
reinado e o ápice do seu amor. Ouçamos com atenção:

6. PRIMEIRA LEITURA (Dn 7,13-14)
Leitura da profecia de Daniel
13
“Continuei insistindo na visão
noturna, e eis que, entre as nuvens
do céu, vinha um como filho de homem, aproximando-se do Ancião
de muitos dias, e foi conduzido à
sua presença. 14Foram-lhe dados
poder, glória e realeza, e todos os
povos, nações e línguas o serviam:
seu poder é um poder eterno que
não lhe será tirado, e seu reino, um
reino que não se dissolverá”.
– Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL 92 (93)
Cantando Salmos e Aclamações, p.166

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

1. Deus é Rei e se vestiu de majestade, * revestiu-se de poder e de
esplendor!
Deus é Rei e se vestiu de majestade, glória ao Senhor.
2. Vós firmastes o universo inabalável, * vós firmastes vosso trono
desde a origem * desde sempre,
ó Senhor, * vós existis!
3. Verdadeiros são os vossos testemunhos, * refulge a santidade
em vossa casa, * pelos séculos
dos séculos, Senhor!

8. SEGUNDA LEITURA (Ap 1,5-8)
Leitura do Livro do Apocalipse
5
Jesus Cristo, é a testemunha fiel,
o primeiro a ressuscitar dentre os
mortos, o soberano dos reis da terra. A Jesus, que nos ama, que por
seu sangue nos libertou dos nossos
pecados 6e que fez de nós um reino,
sacerdotes para seu Deus e Pai, a
ele a glória e o poder, em eternidade. Amém. 7Olhai! Ele vem com
as nuvens, e todos os olhos o verão,
também aqueles que o traspassaram. Todas as tribos da terra baterão no peito por causa dele. Sim.
Amém! 8“Eu sou o Alfa e o Ômega”, diz o Senhor Deus, “aquele
que é, que era e que vem, o Todo-poderoso”. - Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD XII Fx 19)

Aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)
Aleluia, aleluia, aleluia! (Bis)

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!

10. EVANGELHO (Jo 18,33b-37)
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
P. Naquele tempo, 33Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: “Tu
és o rei dos judeus?” 34Jesus respondeu: “Estás dizendo isto por

ti mesmo, ou outros te disseram
isto de mim?” 35Pilatos falou:
“Por acaso, sou judeu? O teu
povo e os sumos sacerdotes te
entregaram a mim. Que fizeste?”
36
Jesus respondeu: “O meu reino
não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus
guardas lutariam para que eu não
fosse entregue aos judeus. Mas o
meu reino não é daqui”. 37Pilatos
disse a Jesus: “Então tu és rei?”
Jesus respondeu: “Tu o dizes: eu
sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho
da verdade. Todo aquele que é da
verdade escuta a minha voz”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ
P. Creio em Deus Pai todo-poderoso
/ criador do céu e da terra,/ e em Jesus
Cristo seu único Filho, nosso Senhor,
/ que foi concebido pelo poder do
Espírito Santo; /nasceu da Virgem
Maria;/ padeceu sob Pôncio Pilatos,
/ foi crucificado, morto e sepultado. /
Desceu à mansão dos mortos; /ressuscitou ao terceiro dia, / subiu aos
céus; / está sentado à direita de Deus
Pai todo-poderoso, / donde há de vir
a julgar os vivos e os mortos. / Creio
no Espírito Santo; / na Santa Igreja
Católica; / na comunhão dos santos;
/ na remissão dos pecados; / na ressurreição da carne; / na vida eterna.
Amém.

13. ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, cheios de confiança, apresentemos ao Pai os
nossos pedidos, e exaltando Cristo
Rei do Universo, supliquemos:
T. Venha a nós o vosso Reino.
1. Que a Santa Igreja seja para o
mundo um sinal vivo do Reino
de Deus vos pedimos.
2. Que a vitória da Cruz seja nossa
força nas lutas contra o mal vos
pedimos.
3. Que os cristãos deem exemplo
de integridade e de justiça social
vos pedimos.
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4. Que os leigos sintam-se integrados e responsáveis pela missão
da Igreja vos pedimos.
5. Que os ministros ordenados
promovam o sacerdócio universal dos fiéis vos pedimos.
6. Que a Campanha para a Evangelização fortaleça a missão da
Igreja no Brasil.
(Outras preces da comunidade)
P. Encerremos, rezando a oração da
Campanha para a Evangelização,
T. Pai Santo,/quisestes que a vossa Igreja
fosse no mundo/fonte de salvação para
todas as nações,/a fim de que a obra do
Cristo que vem/continue até o fim dos
tempos./Aumentai em nós o ardor da
evangelização,/derramando o Espírito
prometido,/e fazei brotar em nossos corações/ a resposta da fé./ Por Cristo, nosso Senhor./ Amém!

LITURGIA EUCARÍSTICA

14. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD VII Fx 12 - CO nº 734)

1. Bendito seja Deus Pai, do universo o criador, pelo pão que
nós recebemos, foi de graça e
com amor.
O homem que trabalha faz
a terra produzir. O trabalho
multiplica os dons que nós
vamos repartir.

2. Bendito seja Deus Pai, do universo o criador, pelo vinho que
nós recebemos, foi de graça e
com amor.
3. E nós participamos da construção do mundo novo. Com
Deus, que jamais despreza
nossa imensa pequenez.

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
P. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para glória do seu nome, para
nosso bem e de toda a santa Igreja.
P. Oferecendo-vos estes dons que
nos reconciliam convosco, nós vos
pedimos, ó Deus, que o vosso próprio
Filho conceda paz e união a todos os
povos. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
(Pref. Próprio: MR, p. 384)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e
todo-poderoso. Com óleo de exultação, consagrastes sacerdote eterno e rei do universo vosso Filho
único, Jesus Cristo, Senhor nosso.
Ele, oferecendo-se na Cruz, vítima
pura e pacífica, realizou a redenção
da humanidade. Submetendo ao
seu poder toda criatura, entregará
à vossa infinita majestade um reino
eterno e universal: reino da verdade e da vida, reino da santidade e
da graça, reino da justiça, do amor
e da paz. Por essa razão, hoje e
sempre, nós nos unimos aos anjos
e arcanjos, aos querubins e serafins,
e a toda a milícia celeste, cantando
(dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
CP. Na verdade, vós sois santo, ó
Deus do universo, e tudo o que
criastes proclama o vosso louvor,
porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do
Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas e não cessais de
reunir o vosso povo, para que vos
ofereça em toda parte, do nascer ao
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
CC. Por isso, nós vos suplicamos:
santificai pelo Espírito Santo as
oferendas que vos apresentamos
para serem consagradas, a fim de
que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
Na noite em que ia ser entregue, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO, QUE
SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

Do mesmo modo, ao fim da ceia,
ele tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente, e o deu a
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU
SANGUE, O SANGUE DA NOVA
E ETERNA ALIANÇA, QUE
SERÁ DERRAMADO POR VÓS
E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando agora, ó Pai, a
memória do vosso Filho, da sua
paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a
sua nova vinda, nós vos oferecemos
em ação de graças este sacrifício de
vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
Olhai com bondade a oferenda da
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício
que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o
Corpo e o Sangue do vosso Filho,
sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só
corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
1C. Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a
vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São
José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, São Paulo, patrono
da nossa Arqui-diocese, N. e todos
os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença.
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
2C. E agora, nós vos suplicamos, ó
Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai
na fé e na caridade a vossa Igreja,
enquanto caminha neste mundo:
o vosso servo o Papa Francisco, o
nosso bispo Odilo, com os Bispos
do mundo inteiro, o clero e todo o
povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

-3-

Atendei às preces da vossa família,
que está aqui, na vossa presença.
Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
3C. Acolhei com bondade no vosso
reino os nossos irmãos e irmãs que
partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós
saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
CP ou CC. Por Cristo, ...
T. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
17. RITO DA COMUNHÃO
18. CANTO DE COMUNHÃO Sl 50(49)
CD VII Fx 22

O Filho do homem virá, virá, na
sua glória virá, virá, para julgar
virá, virá, todos os povos e reinará!

1. Falou Deus, o Senhor, chamou
a terra, do nascente ao poente a
convocou. //: Deus refulge em
Sião, beleza plena, não se cala
ante nós, que ele chamou. ://
2. “Reuni, na minha frente os meus
eleitos, que a aliança selaram,
ante o altar”. //: testemunho será
o próprio céu, porque Deus, ele
mesmo, vai julgar. ://
3. Eu não vim criticar teus sacrifícios, estão diante de mim teus holocaustos. //: Não preciso do gado
de teus campos, nem dos muitos
carneiros de teus pastos. ://
4. Faze a Deus sacrifício de louvor, cumpre os votos que a ele
tu fizeste. //: Vem, me invoca na
hora das angústias, eu virei te livrar do que sofreste. ://
5. Se tu vês um ladrão, foges com
ele e com os grupos de adúlteros
te juntas. //: Tua boca utilizas
para o mal, tramam os lábios as
fraudes que são muitas. ://

19. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (Silêncio): Alimentados pelo pão da imortalidade, nós
vos pedimos, ó Deus, 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.
T. Amém.

20. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO
T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arquidiocese, /discípulo e missionário de Jesus
Cristo:/ ensina-nos a acolher a Palavra de
Deus / e abre nossos olhos à verdade do
Evangelho. / Conduze-nos ao encontro
com Jesus, / contagia-nos com a fé que
te animou/ e infunde em nós coragem e
ardor missionário, / para testemunharmos a todos / que Deus habita esta Cidade imensa /e tem amor pelo seu povo!
/Intercede por nós e pela Igreja de São
Paulo, / ó santo apóstolo de Jesus Cristo!
Amém

RITOS FINAIS

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA: TC I
22. CANTO FINAL (VC Nº 527) CO 452
(Refrão só no início e no fim)
Anunciaremos teu Reino Senhor!
* Teu Reino, Senhor! Teu Reino!

1. Reino de paz e de justiça! * Reino de vida e verdade! * Teu Reino, Senhor! Teu Reino!
2. Reino de amor e de graça! * Reino que habita em nós teus filhos! * Teu Reino, ...
3. Reino que sofre violência! * Reino que não é deste mundo! * Teu
Reino, ...
4. Reino que já começou! * Reino
que não terá fim! * Teu Reino...

Discípulos de Cristo, Rei e Senhor

Com o Domingo de Cristo
Rei, chegamos ao final do
ano litúrgico, durante o qual
celebramos na Liturgia os
grandes Mistérios da nossa
salvação e nos unimos a eles
com fé. Assim, também nós
acolhemos o amor de Deus
criador, providente e salvador, que nos ama com amor
infinito e nos atrai para a
vida plena.
A obra salvadora de Deus
nunca é apenas um fato
passado, mas envolve os homens e mulheres de todos
os tempos, nas circunstâncias próprias do tempo em
que vivem. Fazendo “memória” do que Deus fez pela
humanidade no passado, tomamos consciência daquilo
que Deus continua a fazer
também conosco, hoje e
continuamente.
O Domingo de Cristo Rei, no
Brasil, é comemorado como
Dia Nacional do Leigo. Quero, pois, saudar hoje especialmente todos os cristãos
leigos e leigas, que participam com sua vocação própria na vida e na missão da
Igreja. Os cristãos leigos são,
no meio do mundo, na família, no vasto campo das profissões e responsabilidades
sociais, o fermento, o sal e a

luz do Evangelho do Reino de
Deus. Cabe-lhes, como pessoas de fé, orientar todas as
coisas “segundo Deus” e “segundo Jesus Cristo Senhor”.
Deus abençoe, fortaleça na
fé, dê coragem e perseverança a todos os leigos e leigas da Arquidiocese de São
Paulo para o testemunho
do Evangelho na metrópole
paulistana. Por meio deles,
Cristo quer chegar a todos os
cantos desta cidade imensa!
Hoje também se abre a Campanha anual para a Evangelização, promovida pela CNBB
em todo o Brasil. Todos os batizados são discípulos e missionários de Jesus Cristo; somos todos evangelizadores e
devemos fazer a nossa parte
para que a missão de anunciar
e testemunhar o Evangelho
chegue a todos os homens.
O Senhor Jesus, Rei da Glória, que um dia nos há de
julgar, nos acompanhe em
nossa missão comum de
anunciar e testemunhar que
seu reino de amor, justiça e
paz já está no meio de nós.
A Ele, a glória, o poder, a
adoração e a ação de graças
para sempre!

LEITURAS DA SEMANA:
• 2ª-: Dn 1, 1-6.8-20; Cânt.: Dn 3, 52. 53. 54-55. 56 (R/. 59b); Lc 21, 1-4
• 3ª-: Dn 2, 31-45; Cânt.: Dn 3, 56. 58. 59. 60. 61 (R/. 59b); Lc 21, 5-11
• 4ª-: Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt.: Dn 3, 62.63. 64. 65. 66. 67
(R/. 59b); Lc 21, 12-19 • 5ª-: Dn 6, 12-28; Cânt.: Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73.74
(R/. 59b); Lc 21, 20-28 • 6ª-: Dn 7,2-14; Cânt.: Dn 3,75.76.77.78.79.80.81
(R/. 59b); Lc 21,29-33 • Sáb.-: Dn 7, 15-27; Cânt.: Dn 3, 82. 83. 84. 85.
86. 87(R/. 59b); Lc 21, 34-36 • 29/11 1º DOMINGO DO ADVENTO. Ano C
Jr 33,14-16; Sl 24(25),4bc-5ab.8-9.10.14 (R/. 1b); 1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,2528.34-36 (Sobre os últimos tempos)

-4-

Cardeal Odilo Pedro Scherer
Arcebispo de São Paulo
POVO DE DEUS EM SÃO PAULO
- SEMANÁRIO LITÚRGICO Publicação da Mitra Arquidiocesana de São Paulo
Av. Higienópolis, 890 - São Paulo - SP - 01238-000
TEL: 3660-3700
l Redator: Pe. Valeriano dos Santos Costa
l Diagramador: Eduardo Cruz - r. 3718
l Ilustrador: Marco Funchal 5071-3808
l Administração: Mª das Graças (Cássia).
l Assinaturas: Ariane r.3724
l povodedeus@arquidiocesedesaopaulo.org.br
l Site: www.arquidiocesedesaopaulo.org.br
l Impressão: Atlântica - 85.000 por celebração.

