COR LITÚRGICA: Branca /Dourada

ANO XX - 25/11/2018 - Nº 1104 - ANO LITÚRGICO B

DIOCESE DE ITABIRA - CORONEL FABRICIANO
SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO – 25/11/2018
A equipe de liturgia deverá preparar
bem essa celebração que deverá ser
solene, alegre e festiva.
Pode-se
enfeitar a cruz com flores,
acompanhada de velas acesas, como
símbolo da vitória de Cristo Rei sobre a
morte. Pode-se fazer o rito da aspersão
substituindo o Ato penitencial,
lembrando o batismo pelo qual
participamos da missão profética,
sacerdotal e real em Jesus Cristo, (no
missal página 1001). A equipe de canto
pode preparar cantos apropriados para
essa solenidade. Na bênção final,
abençoar e enviar a comunidade em
missão. O anúncio para comunidade
de que, no próximo domingo, se inicia
um novo Ano Litúrgico com o Advento e
Campanha para a Evangelização que
tem com o intuído de reforçar o anúncio
do Evangelho.

ANIMADOR(A): Festejamos Cristo
Rei do Universo e exaltamos, ao
concluir o Ano Litúrgico, a regência do
amor sobre o tempo e a história. Nesta
solenidade queremos ser gratos a
Deus que inspirou a Igreja no Brasil a
vivência do “Ano do Laicato” onde a
animação mística proclamou como
tema: “Cristãos leigos e leigas,
sujeitos na 'Igreja em saída', a
serviço do Reino” e o lema: “Sal da
Terra e Luz do Mundo”, (Mt 5,13-14).
Trazemos presente a esta celebração a
vida e o empenho de todos os leigos e
leigas, que estão servindo ao Reino de
Deus, em nossas comunidades, nas
pastorais, serviços e movimentos e na
sociedade, se tornam testemunhas de
Jesus Cristo e seu Reino, sobretudo
aos mais pobres e necessitados.
RITOS
INICIAIS
RITOS
INICIAIS
1. CANTO INICIAL
Refrão: 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 a tua
lei!
1. Sou o primeiro e o derradeiro, / Fui
ungido pelo amor. / Vós sois meu

povo, eu vosso rei, / E o 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. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
*A critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: Em Jesus Cristo, o Justo, que
intercede por nós e nos reconcilia com
o Pai, abramos o nosso espírito ao
arrependimento para sermos menos
indignos de aproximar-nos da mesa do
Senhor.
*Silêncio orante
Reconheçamos nossas culpas, para
celebrarmos dignamente os santos
mistérios.
1. Senhor que viestes salvar os
corações arrependidos.
Refrão: Piedade, piedade, piedade
de nós (bis)
2. Ó Cristo, que viestes chamar os
pecadores humilhados.
3. Senhor, que intercedeis por nós,
junto a Deus Pai que nos perdoa.
PR.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
4. GLÓRIA (preferencialmente cantado)
Glória a Deus nas alturas, 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. / 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 DO DIA
PR.: 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 nosso Senhor Jesus
Cristo vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo.
AS.: Amém.
LITURGIA
DA PALAVRA
LITURGIA
DA PALAVRA
6. 1ª LEITURA (Dn7,13-14)
Leitor(a): 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.
14
Foram-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.
AS.: Graças a Deus.
7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 92)
Refrão: Deus é Rei e se vestiu de
majestade, / Glória ao Senhor!
SALMISTA: Deus é Rei e se vestiu de
majestade, / Revestiu-se de poder e de
esplendor!
SALMISTA: Vós firmastes o universo
inabalável, / Vós firmastes vosso
trono, desde a origem, / Desde
sempre, ó Senhor, vós existis.
SALMISTA: Verdadeiros são os vossos
testemunhos, / Refulge a santidade em
vossa casa, / Pelos séculos dos séculos,
Senhor!
8. 2ª LEITURA (Ap 1,5-8)
Leitor(A): Leitura do Livro do
Apocalipse.
5
Jesus Cristo é a testemunha fiel, o
primeiro a ressuscitar entre 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 de 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! ³"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.
AS.: Graças a Deus.
9. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, Aleluia.
1. É bendito aquele que vem vindo, /
Que vem vindo em nome do Senhor, / e
o Reino que vem seja bendito, / ao que
vem e ao seu Reino, o louvor!
10. EVANGELHO (Jo 18, 33b-37)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
AS.: Glória a vós, Senhor!
b
PR.: Naquele tempo, ³³ Pilatos
chamou Jesus e perguntou-lhe: "Tu és
34
o Rei dos Judeus?" Jesus respondeu:
"Estás dizendo isto por ti mesmo, ou
outros te disseram isto de mim?"
35
Pilatos 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
37
não é daqui". Pilatos 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.
AS.: Glória a vós, Senhor!
11. HOMILIA / REFLEXÃO
Após homilia, momento de silêncio
para oração pessoal.

12. PROFISSÃO DE FÉ (Inclua a
profissão de fé segundo símbolo nicenoconstantinopolitano)
(Todos se inclinam às palavras ‘’e se
encarnou’’ até ‘’e se fez homem’’)
Creio em um só Deus, Pai todopoderoso, / Criador do céu e da terra;
de todas as coisas visíveis e invisíveis. /
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, /
Filho Unigênito de Deus, / nascido do
Pai antes de todos os séculos: / Deus
de Deus, / luz da luz, / Deus verdadeiro

de Deus verdadeiro, / gerado, não
criado, / consubstancial ao Pai. / Por
Ele todas as coisas foram feitas. / E por
nós, homens, e para nossa
salvação, / desceu dos céus: /e se
encarnou pelo Espírito Santo, / no
seio da Virgem Maria, / e se fez
homem. /Também por nós foi
crucificado / sob Pôncio Pilatos; /
padeceu e foi sepultado. / Ressuscitou
ao terceiro dia, / conforme as Escrituras, / e subiu aos céus, / onde está
sentado à direita do Pai. / E de novo há
de vir, em sua glória, / para julgar os
vivos e os mortos; / e o seu reino não
terá fim. / Creio no Espírito Santo, /
Senhor que dá a vida, / e procede do
Pai e do Filho; / e com o Pai e o Filho é
adorado e glorificado: / ele que falou
pelos profetas. / Creio na Igreja, /una,
santa, católica e apostólica. / Professo
um só batismo / para remissão dos
pecados. / E espero a ressurreição dos
mortos / e a vida do mundo que há de
vir. Amém.
13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia
formule preces que expressem a vida
da comunidade.

PR.: Irmãos caríssimos, Jesus Cristo,
morrendo na Cruz, foi entronizado
como Senhor e Rei da humanidade.
Nesta oração comum que agora
iniciamos, por Ele, com Ele e n'Ele,
rezemos ao Pai pelo mundo inteiro,
dizendo, com toda a confiança:
AS.: Senhor, venha a nós o vosso
Reino!
1. Senhor, que a exemplo do Bom
Pastor, a vossa Igreja com sacramento
do vosso Reino, seja no mundo
antecipação do vosso reinado na
Justiça e na Paz; e que, amparado por
vossa graça não se canse de
testemunhar a verdade do amor que
salva e seja sempre profeta deste
tempo vivendo já aqui as suas
realidades. Nós vos pedimos:
2. Senhor, por todos os leigos que
participam dos serviços e ministérios
da Igreja, pondo-os em prática com
amor, compromisso e solicitude pela
vida. Nós vos pedimos:
3. Senhor, pelos frutos colhidos neste
“Ano do Laicato”, para que os leigos
conscientes do seu batismo possam
assumir o protagonismo na Igreja
Povo de Deus, a fim de que, servos do
Reino, sejam uma “Igreja em saída”.
Nós vos pedimos:
4.
Senhor, por todos nós aqui
reunidos, para que saibamos nos
preparar a cada dia para o encontro

definitivo com Cristo Rei, que virá
consumar a história e estabelecer para
sempre a justiça do Seu Reino. Nós vos
pedimos:
PR.: Senhor Deus, bondoso pastor do
vosso povo e detentor de toda
majestade, poder, honra e glória, fonte
de amor e caridade, ouvi as súplicas de
vossa Igreja, enriquecei-a com os dons
do vosso Espírito, a fim de que
testemunhe os valores do vosso Reino
em todos os lugares deste mundo. Por
Cristo que convosco vive e reina na
Unidade do Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos.
AS.: Amém
LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha
ANIMADOR(A): Cristo é o nosso Rei.
Neste Reino, somos uma comunidade
fervorosa cuja missão não é dominar,
mas servir. E agora estamos reunidos
para dar graças ao Senhor, por
podermos reinar com ele. Nossa
partilha é gesto gratuito de serviço a
esse reino. Cantemos:
Os cristãos tinham tudo em comum,
dividiam seus bens com alegria.
Deus espera que os dons de cada
um se repartam com amor no dia a
dia.
No desejo de sempre repartimos
Nossos bens, elevemos nossa voz.
Ao trazer nossa oferta para o altar.
Em que Deus vai se dar a todos nós
Oração de ação de graças
O Ministro deposita sobre o altar a
Eucaristia enquanto a comunidade
canta.

PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: Louvemos ao Pai bondoso, por
Cristo, nosso Senhor! Que morrendo e
ressurgindo, do pecado nos livrou!
AS.: Nós vos louvamos com todo o
nosso amor e vos damos graças
neste santo louvor!
PR.: Por Cristo fomos chamados da
escuridão ao esplendor! Da morte à
vida passamos, e do pecado ao amor!
AS.: Nós vos louvamos com todo o
nosso amor e vos damos graças
neste santo louvor!
PR.: Somos vosso povo santo, vossos
sacerdotes, Senhor! Nação de reis e
profetas / Anunciamos vosso louvor!
AS.: Nós vos louvamos com todo o o

nosso amor e vos damos graças
neste santo louvor!
PR.: Chamados à santidade e vivendo
a lei do amor, irmãos do céu e da terra,
celebrem seu Salvador!
AS.: Nós vos louvamos com todo o
nosso amor e vos damos graças
neste santo louvor!
PR.: Recebei o louvor de todo o
universo e de vossos filhos aqui
reunidos em nome de Jesus presente
neste altar através do pão eucarístico
que iremos comungar.
AS.: Nós vos louvamos com todo o
nosso amor e vos damos graças
neste santo louvor!
Rito de Comunhão
PR.: Como Jesus nos ensinou, rezemos
ao Pai com confiança:
AS.: Pai Nosso...
Segue-se o Rito da Paz
PR.: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo!
AS.: Senhor, eu não sou digno(a)...
LITURGIA
EUCARÍSTICA
LITURGIA
EUCARÍSTICA
14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
Refrão: A Ti, ó Deus, celebra a
criação/ que aqui trazemos neste
vinho e pão. / A Ti, ó Deus, celebra a
criação/ que aqui trazemos neste
vinho e pão.
1. Conversão, esperança de vida,
renovada na fé e no amor / com os
frutos colhidos na terra colocamos no
altar do Senhor.
2. O infinito dos céus e dos mares, a
beleza e perfume da flor, /a magia dos
nossos luares, a Ti cantam por nós, seu
louvor.
3. Tu ao homem confiaste o universo;
nós queremos cumprir a missão /de
tornar nosso mundo fraterno,
preservando o que deste ao irmão.
15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Oferecendo-vos estes dons que
nos reconciliam convosco, nós vos
pedimos, ó Deus, que vosso próprio
Filho conceda paz e união a todos os
povos. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio: Cristo, Rei do Universo.
(Missal p. 384)

PR.: 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 todopoderoso. Com óleo de exultação,

consagrastes sacerdote eterno e rei do
universo vosso Filho único, Jesus
Cristo, Senhor nosso. Ele, oferecendose 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:
PR.: 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.
AS.: Santificai e reuni o vosso povo!
PR.: 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.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: 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.
PR.: 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.
PR.: Eis o mistério da fé!
AS.: Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa
ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: 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

santidade.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: 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.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
PR.: Que ele faça de nós uma oferenda
perfeita para alcançarmos a vida
eterna com vossos santos: a Virgem
Maria, Mãe de Deus, São José, seu
esposo, os vossos Apóstolos e
Mártires, e todos os Santos, que não
cessam de interceder por nós na vossa
presença.
AS.: Fazei de nós uma perfeita
oferenda!
PR.: 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, nosso
Bispo Marco Aurélio, Evaristo, bispo
da Prelazia de Marajó, nossa Igreja
irmã, com os bispos do mundo inteiro,
o clero e todo o povo que
conquistastes.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: 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.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: 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 saciarnos eternamente da vossa glória, por
Cristo, Senhor nosso.
AS.: A todos saciai com vossa
glória!
PR.: Por ele dais ao mundo todo bem e
toda graça.
PR.: Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
AS.: Amém.
17. RITO DA COMUNHÃO
ORAÇÃO DO PAI-NOSSO

PR.: Guiados pelo Espirito de Jesus e
iluminados pela sabedoria do
evangelho, ousamos dizer:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita
a vossa vontade, assim na terra
como no céu; o pão nosso de cada
dia nos dai hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo
Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém.
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, dai-nos a paz.
18. CANTO DE COMUNHÃO
1-Vejam, eu andei pelas vilas, /
Apontei as saídas como o Pai me pediu
/ Portas, eu cheguei para abri-las, /Eu
curei as feridas como nunca se viu.
Por onde formos também nós que
brilhe a tua luz! / Fala, Senhor, na
nossa voz, em nossa vida / Nosso
caminho então conduz. Queremos
ser assim! / Que o Pão da Vida nos
revigore no nosso "sim"!

2 - Vejam, fiz de novo a leitura das
raízes da vida / Que meu Pai vê melhor
/ Luzes, acendi com brandura / Para a
ovelha perdida não medi meu suor
3 - Vejam, procurei bem aqueles que
ninguém procurava / E falei do meu Pai
/ Pobres, a esperança que é deles eu
não quis ver Escrava / de um poder
que retrai
4 - Vejam, semeei consciência nos
caminhos do povo / Pois o Pai quer
assim / Tramas, enfrentei prepotência
dos que temem / O novo qual perigo
sem fim
5 - Vejam, eu quebrei as algemas,
levantei os caídos / Do meu Pai fui as
mãos / Laços, recusei os esquemas / Eu
não quero oprimidos, quero um povo
de irmãos
6 - Vejam, procurei ser bem claro: o
meu Reino é diverso / Não precisa de
rei! / Tronos, outro jeito mais raro de
juntar o disperso / O meu Pai tem por
lei
7 - Vejam, do meu Pai a vontade eu
cumpri passo a passo / Foi pra isso que
eu vim / Dores, enfrentei a maldade,
mesmo frente ao fracasso / Eu mantive
o meu "sim"
8 - Vejam, fui além das fronteiras,
espalhei a boa-nova: / Todos filhos de
Deus! / Vida, não se deixe nas beiras/
quem quiser maior prova: / Venha ser
um dos meus!
19. ORAÇÃO DEPOIS DA
COMUNHÃO
PR.: Alimentados pelo pão da
imortalidade, nós vos pedimos, ó
Deus, que, gloriando-nos de obedecer
na terra os mandamentos de Cristo,
Rei do universo, possamos viver com
ele eternamente no reino dos céus.
Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém.
RITOS
FINAIS
RITOS
FINAIS
20. A Oração para o “Ano Nacional
do Laicato”
Ó Trindade Santa, / Amor pleno e
eterno, / que estabelecestes a Igreja
como vossa 'imagem terrena': Nós vos
agradecemos / pelos dons, carismas, /
vocações, ministérios e serviços / que
todos os membros de vosso povo

realizam / como 'Igreja em saída', /
para o bem comum, / a missão
evangelizadora / e a transformação
social, /no caminho de vosso Reino.
Nós vos louvamos / pela presença e
organização dos cristãos leigos e
leigas no Brasil / sujeitos eclesiais,
testemunhas de fé, / santidade e ação
transformadora. Nós vos pedimos,
que todos os batizados / atuem como
sal da terra e luz do mundo: / na
família, no trabalho, / na política e na
economia, / nas ciências e nas artes, /
na educação, na cultura e nos meios
de comunicação; / na cidade, no
campo e em todo o planeta, / nossa
'casa comum'. Nós vos rogamos que
todos contribuam/ para que os cristãos
leigos e leigas / compreendam sua
vocação e identidade, / espiritualidade
e missão, / e atuem de forma
organizada na Igreja e na sociedade/ à
luz da evangélica opção preferencial
pelos pobres. Isto vos suplicamos /
pela intercessão da Sagrada Família, /
Jesus, Maria e José, / modelos para
todos os cristãos. / Amém.
21. COMUNICAÇÕES
22. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA
A bênção e a despedida ficam a
critério do presidente

23. CANTO FINAL
Ó Jesus, não te esqueças de mim, /
quando, um dia, em teu Reino
vieres! / Ó Senhor, que te lembres
da gente, / quando, então, em teu
Reino estiveres! (bis)
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.
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