
ANIMADOR(A):  Com a solenidade de 
hoje, encerramos o ano litúrgico, 
aclamamos Cristo como centro de 
nossas vidas e de toda história. Cristo é 
Rei do Universo e seu Reino de paz e 
de justiça, de vida e de verdade, nos 
leva a abraçar com seriedade nosso 
compromisso de discípulos missionári-
os. Em todo o Brasil celebramos hoje o 
Dia Nacional dos Cristãos Leigos e 
Leigas, chamados a participarem 
ativamente da vida e da missão evan-
gelizadora da Igreja, especialmente 
pelo testemunho do Evangelho nos 
diversos ambientes da sociedade. 

1. CANTO INICIAL 
Tu és o Rei dos Reis!
O Deus do Céu deu-te o Reino Força 
e Glória / E entregou em tuas mãos a 
nossa história / Tu és Rei e o amor é 
tua lei
1. Sou o primeiro e o derradeiro, fui 
ungindo 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. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL 
Sugestão: Enquanto se canta, o povo é 

aspergido com água, lembrando a graça 
recebida no sacramento do batismo.

PR.: No dia em que celebramos a 
vitória de Cristo sobre o pecado e a 
morte, também nós somos convidados 
a morrer ao pecado e a ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos 
necessitados da misericórdia do Pai

              Silêncio orante

PR.: Confessemos os nossos pecados, 
cantando:

Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, 
tantas vezes pequei, não fui fiel: pensa-
mentos e palavras, atitudes, omissões...
Por minha culpa, tão grande culpa.
Senhor, piedade! Cristo, piedade! 
Tem piedade, ó Senhor! (bis)
Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, e a 
vós, meus irmãos, rogueis por mim a 
Deus Pai, que nos perdoa e nos sustenta
em sua mão, por seu amor, tão gran-
de amor.
PR.: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos 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 Altís-
simo, 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.

6.  1ª LEITURA (Ez 34,11-12.15-17) 
Leitor(a): Leitura da Profecia de Eze-
quiel. 
11Assim diz o Senhor Deus: “Vede! Eu 
mesmo vou procurar minhas ovelhas e 

12tomar conta delas. Como o pastor 
toma conta do rebanho, de dia, quando 
se encontra no meio das ovelhas dis-
persas, assim vou cuidar de minhas 
ovelhas e vou resgatá-las de todos os 
lugares em que foram dispersadas num 

15dia de nuvens e escuridão. Eu mesmo 
vou apascentar as minhas ovelhas e 
fazê-las repousar -oráculo do Senhor 

16Deus. Vou procurar a ovelha perdida, 
reconduzir a extraviada, enfaixar a da 
perna quebrada, fortalecer a doente, e 
vigiar a ovelha gorda e forte. Vou apas-

17centá-las conforme o direito. Quanto a 
vós, minhas ovelhas, - assim diz o 
Senhor Deus –, eu farei justiça entre 
uma ovelha e outra, entre carneiros e 
bodes”. Palavra do Senhor
AS.: Graças a Deus.

7. SALMO RESPONSORIAL (Sl 121)
Refrão: O Senhor é o pastor que me 
conduz; não me falta coisa alguma. 
SALMISTA: Pelos prados e campinas 
verdejantes ele me leva a descansar. 
Para as águas repousantes me encami-
nha, / e restaura as minhas forças.
SALMISTA: Preparais à minha frente 
uma mesa, bem à vista do inimigo, e 
com óleo vós ungis minha cabeça; o 
meu cálice transborda.
SALMISTA: Felicidade e todo bem hão 
de seguir-me por toda a minha vida; e, 
na casa do Senhor, habitarei pelos 
tempos infinitos.

8.  2ª LEITURA (1Cor 15,20-26.28)
Leitor(A):  Leitura da Primeira Carta de 
São Paulo aos Coríntios. 
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20Irmãos: Na realidade, Cristo ressusci-
tou dos mortos como primícias dos 

21que morreram. Com efeito, por um 
homem veio a morte, e é também por 
um homem que vem a ressurreição dos 

22mortos. Como em Adão todos mor-
rem, assim também em Cristo todos 

23reviverão. Porém, cada qual segundo 
uma ordem determinada: Em primeiro 
lugar, Cristo, como primícias; depois, 
os que pertencem a Cristo, por ocasião 

24da sua vinda. A seguir, será o fim, 
quando ele entregar a realeza a Deus 
Pai, depois de destruir todo principado 

25e todo poder e força. Pois é preciso 
que Ele reine, até que todos os seus 
inimigos estejam debaixo de seus pés. 
26O último inimigo a ser destruído é a 

28morte. E, quando todas as coisas 
estiverem submetidas a ele, então o 
próprio Filho se submeterá àquele que 
lhe submeteu todas as coisas, para 
que Deus seja tudo em todos. Palavra 
do Senhor.
AS.: Graças a Deus.

9. ACLAMAÇÃO
Refrão: 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!

10. EVANGELHO (Mt 25,31-46)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: Naquele tempo, disse Jesus a seus 

31discípulos: “Quando o Filho do 
Homem vier em sua glória, acompa-
nhado de todos os anjos, então se 

32assentará em seu trono glorioso. To-
dos os povos da terra serão reunidos 
diante dele, e ele separará uns dos 
outros, assim como o pastor separa as 

33ovelhas dos cabritos. E colocará as 
ovelhas à sua direita e os cabritos à sua 

34esquerda. Então o Rei dirá aos que 
estiverem à sua direita: 'Vinde, bendi-
tos de meu Pai! Recebei como herança 
o Reino que meu Pai vos preparou 

 35desde a criação do mundo! Pois eu 
estava com fome e me destes de 
comer; eu estava com sede e me destes 
de beber; eu era estrangeiro e me 

36recebestes em casa; eu estava nu e 
me vestistes; eu estava doente e

cuidastes de mim; eu estava na prisão e 
37fostes me visitar'. Então os justos lhe 

perguntarão: 'Senhor, quando foi que 
te vimos com fome e te demos de 
comer? com sede e te demos de beber? 
38Quando foi que te vimos como estran-
geiro e te recebemos em casa, e sem 

 39roupa e te vestimos? Quando foi que 
te vimos doente ou preso, e fomos te 

40visitar?' Então o Rei lhes responderá: 
'Em verdade eu vos digo que todas as 
vezes que fizestes isso a um dos meno-
res de meus irmãos, foi a mim que o 

41fizestes!' Depois o Rei dirá aos que 
estiverem à sua esquerda: 'Afastai-vos 
de mim, malditos! Ide para o fogo 
eterno, preparado para o diabo e para 

42os seus anjos. Pois eu estava com 
fome e não me destes de comer; eu 
estava com sede e não me destes de 
beber; 43eu era estrangeiro e não me 
recebestes em casa; eu estava nu e não 
me vestistes; eu estava doente e na 

44prisão e não fostes me visitar'. E res-
ponderão também eles: 'Senhor, quan-
do foi que te vimos com fome, ou com 
sede, como estrangeiro, ou nu, doente 

45ou preso, e não te servimos?' Então o 
Rei lhes responderá: 'Em verdade eu 
vos digo: todas as vezes que não fizes-
tes isso a um desses pequeninos, foi a 

46mim que não o fizestes!' Portanto, 
estes irão para o castigo eterno, 
enquanto os justos irão para a vida 
eterna”.
 Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!

11. HOMILIA / REFLEXÃO

12. PROFISSÃO DE FÉ

13. PRECES DA COMUNIDADE
* Sugere-se que a equipe de liturgia formule 

preces que expressem a vida da comunidade.

PR.: Cristo é Rei do universo e Senhor 
da Igreja. 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 vossa Igreja seja sacra-
mento de salvação, indo ao encontro 
de tantos que estão crucificados com 
vosso Filho. Nós vos pedimos: 
2. Senhor, enriquecei todos os leigos e 
leigas com os dons do vosso Espírito, 
para que vivam cada vez mais os valo-
res do vosso Reino. Nós vos pedimos: 

3. Senhor, confirmai todos fieis leigos e 
leigas nesta assembleia eucarística 
para que, amparados por vós, não se 
cansem de testemunhar a verdade do 
amor que salva e sejam sempre profe-
tas deste tempo. Nós vos pedimos:
4. Senhor, ajudai todos os povos a 
serem promotores da paz, para que o 
vosso reino aconteça no coração de 
cada pessoa - gerando novas relações 
humanas - e se estenda a toda a cria-
ção. Nós vos pedimos:
5. Senhor, que a coleta do bem – 
celebrada neste Domingo em todo o 
Brasil – nos ensine a cuidar dos 
pobres, da Palavra e da vida. Nós vos 
pedimos: 
PR.: Deus, nosso Pai, que fizestes de 
vosso Filho o Rei do universo, que 
manifesta o seu poder no amor e no 
perdão, estendei o seu reinado a toda a 
face da terra. Por Cristo, nosso Senhor.
AS.: Amém. 

Na Celebração da Palavra

RITO DE PARTILHA
PR.: A partilha que fazemos é sinal da 
alegria de quem doa de coração. O que 
estamos entregando é uma forma de 
ajudar nas necessidades de nossa 
comunidade e expressão de nossa 
gratidão a Deus. Cantemos:
Sabes, Senhor, o que temos é tão 
pouco pra dar. Mas este pouco nós 
queremos com os irmãos comparti-
lhar.
1. Queremos nesta hora diante dos 
irmãos comprometer a vida, buscando 
a união.
2. Sabemos que é difícil os bens com-
partilhar; mas com a tua graça, Senhor, 
queremos dar.

Oração de ação de graças
O ministro traz o pão consagrado e o coloca 

sobre o altar

PR.: Trazendo o pão consagrado à 
mesa, demos graças a Deus pela salva-
ção operada através de seu Filho, 
presente no meio de nós, a quem 
acolhemos cantando: 
AS.: Onde o amor e a caridade / 
Deus aí está (bis)
1. Congregou-nos num só corpo o 
amor de Cristo / Exultemo-nos e nele 
jubilemos / Ao Deus vivo nós temamos,

LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS



mas amemos / E sinceros uns aos 
outros, nos queiramos.
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.: Bendito sois vós, Senhor, pois 
nos enviastes vosso Filho Unigênito 
que, assumindo nossa vida, morreu 
por nós e ressuscitou, tornando-se 
esperança de nossa ressurreição.  
Agradecendo vossa presença no 
meio de nós, nós vos bendizemos:
AS.: Bendito sejais, ó Senhor!
PR.: Nós vos bendizemos por este Pão 
consagrado, sacramento da vossa 
entrega, memorial de vossa vida e de 
vosso amor por nós.
PR.: Pela grande obra do universo, 
pela terra que nos destes, pelas plan-
tas e animais que crescem sobre ela, 
nós vos bendizemos:
PR.: Pela inteligência que nos destes 
para conhecer o universo, pelo dom da 
saúde e pela graça de podermos traba-
lhar, nós vos bendizemos:
PR.: Pela graça que nos concedeis de nos 
fazer disponíveis a anunciar pelas ações 
do dia-a-dia a morte e ressurreição de 
Cristo, até sua vinda definitiva na pleni-
tude dos tempos, nós vos bendizemos:

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)...

14. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS 
OFERENDAS
1. Bendito sejais, Senhor, pelos dons 
que apresentamos, bendito pelo pão, 
bendito pelo vinho. Bendito sejais, 
também, pela graça no caminho!
2. Bendito sejais, Senhor, pelos dons 
que apresentamos, bendito pela fé, 
bendito pela Igreja. Bendito sejais, 
também, pela força da peleja!
3. Bendito sejais, Senhor, pelos dons 
que apresentamos, bendito pelo amor, 
bendito pela vida. Bendito sejais, 
também, pelas nossas mãos unidas!

15. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

PR.: 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. 
AS.: Amém
      
16. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III

Prefácio: Cristo, Rei do Universo (Missal 
Romano, p. 384)

PR.: Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos gra-
ças, 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 Cris-
to, Senhor nosso. Ele, oferecendo-se 
na Cruz, vítima pura e pacífica, reali-
zou a redenção da humanidade. Sub-
metendo 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 de 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: 
AS.: Santo, Santo, Santo...

PR.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes pro-
clama 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 cessa-
is 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 oferen-
das 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 res-
surreição. Vinde, Senhor Jesus!
PR.: Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria 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.
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 San-
gue 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 eter-
na 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 interce-
der por nós na vossa presença.
AS.: Fazei de nós uma perfeita ofe-
renda!
PR.: E agora, nós vos suplicamos, ó 
Pai, que este sacrifício da nossa recon-
ciliação 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 famí-
lia, que está aqui, na vossa presença. 
Reuni em vós, Pai de misericórdia, 
todos os vossos filhos e filhas disper-
sos pelo mundo inteiro.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos 
filhos! 
PR.: Acolhei com bondade no vosso

LITURGIA EUCARÍSTICA



EXPEDIENTE ELO LITÚRGICO
Rua Coronel Linhares Guerra, 100 A - Centro - Itabira/MG - Fone: 31 3831-1098
Acesse nosso site: www.dioceseitabira.org.br - Email: diocesana@yahoo.com.br

Redação e Revisão: Comissão Diocesana de Liturgia
IMPRIMATUR: Dom Marco Aurélio Gubiotti

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.
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 unida-
de 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 evange-
lho, 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 ofendi-
do, e não nos deixeis cair em tenta-
ção, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do 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
Tu és minha vida, outro Deus não há / 
Tu és minha estrada, a minha verdade / 
Em tua Palavra eu caminharei / 
Enquanto eu viver e até quando Tu 
quiseres / Já não sentirei temor, pois 
estás aqui / Tu estás no meio de nós
2. Creio em Ti, Senhor, vindo de Maria / 
Filho eterno e santo, homem como nós 
/ Tu morreste por amor, vivo estás em 
nós / Unidade Trina com o Espírito e o 
Pai / E um dia, eu bem sei, Tu retorna-
rás / E abrirás o Reino do Céu
3. Tu és minha força, outro Deus não 
há / Tu és minha paz, minha liberdade / 
Nada nesta vida nos separará / Em 
Tuas mãos seguras, minha vida guar-
darás / Eu não temerei o mal, Tu me 
livrarás / E no Teu perdão viverei
4. Ó Senhor da vida, creio sempre em Ti 
/ Filho Salvador, eu espero em Ti / Santo 
Espírito de Amor, desce sobre nós / Tu, 
de mil caminhos nos conduzes a uma 
fé / E por mil estradas onde andarmos 
nós / Qual semente nos levarás

19. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO
PR.: Alimentados pelo pão da imortali-
dade, 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.
AS.: Amém.

20. ORAÇÃO PARA A CAMPANHA DA 
EVANGELIZAÇÃO 2020
Bendito sois, Deus da vida, auxílio dos 
pobres e vulneráveis, amparo daque-
les que esperam em vós. Ajudai-nos a 
testemunhar a alegria da evangeliza-
ção, em meio aos desafios do tempo 
presente. Batizados e enviados para 
anunciar a Palavra, cuidar da vida e 

evangelizar os pobres, vivendo em 
comunidades eclesiais missionárias, 
queremos renovar nossa responsabili-
dade com a missão da Igreja. Renovai 
nossa esperança, fortalecei nosso 
chamado, enviai-nos em missão. Por 
Jesus Cristo, na força do Espírito Santo.
Amém.

21. BÊNÇÃO FINAL
A bênção e a despedida ficam a critério do 

presidente

22. CANTO FINAL
Ide pelo mundo, ide pelo mundo E 
anunciai, e anunciai / O Evangelho 
a toda criatura.
1. Eu vos envio, testemunhas da vida / 
Clamor supremo, vocação universal, / 
Eu dou a todos vida plena e fecunda / 
Sinais de morte combatei, é o mal.

LITURGIA DA PALAVRA DE CADA DIA:

RITOS FINAIS

DOM. – 22.11.2020 –  34º DOMINGO 
DO TEMPO COMUM  - Solenidade de 
Cristo, Rei do Universo – Ez 34, 11-
12.15-17; Sl 22(23), 1-3.5-6(R/. 1); 1Cor 
15, 20-26; Mt 25, 31-46 – Vinde, 
benditos de meu Pai, recebei como 
herança o Reino -           
2ªf – 23.11.2020 – 34ª SEMANA DO 
TEMPO COMUM – S. Clemente I e S. 
Columbano – Ap 14, 1-3.4b-5; Sl 23(24), 
104ab.5-6(R/. cf. 6); Lc 21, 1-4
3ªf – 24.11.2020 – 34ª SEMANA DO 
TEMPO COMUM – S. André Dung Lac e 
comps. – Ap 14, 14-19; Sl 96(96), 10-
13(R/. 13b); Lc 21, 5-11
4ªf – 25.11.2020 – 34ª SEMANA DO 
TEMPO COMUM – S. Catarina de 
Alexandria – Ap 15, 1-4; Sl 97(98), 1-
3ab.7-9(R/. Ap 15,3b); Lc 21, 12-19
5ªf – 26.11.2020 – 34ª SEMANA DO 
TEMPO COMUM – Ap 18, 1-2.21-23; 19, 
1-3.9a; Sl 99(100), 2-5 (R/. Ap 19,9a); Lc 
21, 20-28
6ªf – 27.11.2020 – 34ª SEMANA DO 
TEMPO COMUM – Ap 20, 1-4.11__21,2; 
Sl 83(84), 3-6a(R/. Ap 21, 3b); Lc 21, 29-33
SÁB. 28.11.2020  – 34ª SEMANA DO 
TEMPO COMUM – S. Maria – Ap 22, 1-7; 
Sl 94(95), 1-7(R/. 1Cor 16,22b; Ap 22, 
20c); Lc 21, 34-36
Fonte: Ano Litúrgico – Editora Ave-Maria
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