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XXXIII Domingo do Tempo Comum
Ano C

Cristo ReiCristo Rei
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XXXIV Domingo do Tempo Comum
(Cristo Rei e Senhor do Universo)
(Festa do Acolhimento na Catequese)

1.ª Leit. – 2 Sam 5, 1-3;
Salmo – Sal 121, 1-2. 3-4a. 4b-5;
2.ª Leit. – Col 1, 12-20;
Evangelho – Lc 23, 35-43.

A Palavra de Deus, neste último domingo do ano litúrgico, convida-
nos a tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que
essa realeza não pode ser entendida à maneira dos reis deste mundo: é uma
realeza que se exerce no amor, no serviço, no perdão, no dom da vida.

A primeira leitura apresenta-nos o momento em que David se tor-
nou rei de todo o Israel. Com ele, iniciou-se um tempo de felicidade, de
abundância, de paz, que ficou na memória de todo o Povo de Deus. Nos
séculos seguintes, o Povo sonhava com o regresso a essa era de felicidade
e com a restauração do reino de David; e os profetas prometeram a chega-
da de um descendente de David que iria realizar esse sonho.

A segunda leitura apresenta um hino que celebra a realeza e a sobe-
rania de Cristo sobre toda a criação; além disso, põe em relevo o seu papel
fundamental como fonte de vida para o homem.

O Evangelho apresenta-nos a realização dessa promessa: Jesus é o
Messias/Rei enviado por Deus, que veio tornar realidade o velho sonho do
Povo de Deus e apresentar aos homens o "Reino"; no entanto, o "Reino"
que Jesus propôs não é um Reino construído sobre a força, a violência, a
imposição, mas sobre o amor, o perdão, o dom da vida.
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Introdução inicial

Catequista – Possivelmente estamos habituados
a procurar Deus nas grandes coisas da vida,
boas ou menos boas,
e esquecemo-nos de que a sua presença
também se manifesta
nos aspectos mais simples do nosso quotidiano.
Vamos viver um desses momentos!
Deus escolheu o brilho dos olhinhos das nossas crianças
para chegar até nós e nos iluminar.
Acolhamos estas crianças
com todo o nosso amor e alegria de filhos de Deus,
sabendo que, nelas, é o próprio Deus que acolhemos.

.
Procissão de Entrada: Cruz e Lanternas, Celebrante e Acólitos.

Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo,
estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.
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Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos, e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

Pres. – Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados
e nos conduza à vida eterna.

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...

Oração Colecta

Pres. – Deus eterno e omnipotente,
que no vosso amado Filho, Rei do universo,
quisestes instaurar todas as coisas,
concedei propício
que todas as criaturas, libertas da escravidão,
sirvam a vossa majestade e Vos glorifiquem eternamente.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia da Palavra
Leitura do Segundo Livro de Samuel       (2 Sam 5, 1-3)

"Ungiram David como rei de Israel"
Naqueles dias,
todas as tribos de Israel
foram ter com David a Hebron e disseram-lhe:
"Nós somos dos teus ossos e da tua carne.
Já antes, quando Saul era o nosso rei,
eras tu quem dirigia as entradas e saídas de Israel.
E o Senhor disse-te:
"Tu apascentarás o meu povo de Israel,
tu serás rei de Israel"".
Todos os anciãos de Israel
foram à presença do rei, a Hebron.
O rei David concluiu com eles
uma aliança diante do Senhor
e eles ungiram David como rei de Israel.

Palavra do Senhor

Salmo Responsorial
Salmo 121 (122), 1-2.4-5 (R. cf. 1)
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Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.

Alegrei-me quando me disseram:
"Vamos para a casa do Senhor".
Detiveram-se os nossos passos
às tuas portas, Jerusalém.

Jerusalém, cidade bem edificada,
que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos,
as tribos do Senhor.

Para celebrar o nome do Senhor,
segundo o costume de Israel;
ali estão os tribunais da justiça,
os tribunais da casa de David.

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
(Col 1, 12-20)

"Transferiu-nos para o reino do seu Filho muito amado"
Irmãos:
Damos graças a Deus Pai,
que nos fez dignos de tomar parte
na herança dos santos, na luz divina.
Ele nos libertou do poder das trevas
e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado,
no qual temos a redenção, o perdão dos pecados.
Cristo é a imagem de Deus invisível,
o Primogénito de toda a criatura;
Porque n'Ele foram criadas todas as coisas
no céu e na terra, visíveis e invisíveis,
Tronos e Dominações, Principados e Potestades:
Ele é anterior a todas as coisas
e n'Ele tudo subsiste.
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Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo.
Ele é o Princípio, o Primogénito de entre os mortos;
em tudo Ele tem o primeiro lugar.
Aprouve a Deus que n'Ele residisse toda a plenitude
e por Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas,
estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz,
com todas as criaturas na terra e nos céus.

Palavra do Senhor

Aclamação ao Evangelho
(Mc 11, 9.10)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...
Bendito O que vem em nome do Senhor!

Bendito o reino do nosso pai David!

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
(Lc 23, 35-43)

"Lembra-Te de mim, Senhor, quando vieres com a tua realeza"

Naquele tempo,
os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo:
“Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo,
se é o Messias de Deus, o Eleito”.
Também os soldados troçavam d'Ele;
aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam:
“Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo”.
Por cima d'Ele havia um letreiro:
“Este é o Rei dos judeus”.
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados
insultava-O, dizendo:
“Não és Tu o Messias?
Salva-Te a Ti mesmo e a nós também”.
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Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o:
“Não temes a Deus,
tu que sofres o mesmo suplício?
Quanto a nós, fez-se justiça,
pois recebemos o castigo das nossas más acções.
Mas Ele nada praticou de condenável”.
E acrescentou:
“Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza”.
Jesus respondeu-lhe:
“Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso”.

Palavra da Salvação

Proposta de Reflexão Homilética
Com a solenidade de Cristo, REI DO UNIVERSO, encerramos

hoje o Ano Litúrgico (Ciclo C).
Os reinos estão, hoje, muito desacreditados. No entanto, na Bíblia, o

tema é muito usado, no Antigo e no Novo Testamento.
A Palavra de Deus deixa claro, que é uma realeza diferente, que se

exerce no amor, no serviço, no dom da vida.
Na 1.ª Leitura David é ungido rei de todo o Povo de Israel. (2Sm

5,1-3) O seu reino tornou-se símbolo do Reino de paz e de justiça, que um
dia Deus teria instaurado na terra.

Os Profetas prometeram a chegada de um descendente de David,
que iria realizar esse sonho. Israel esperou durante muitos séculos essa
Vinda.

O Evangelho apresenta a realização dessa promessa: o NOSSO
REI preside a esse Reino no Trono da CRUZ. (Lc 23,35-43)

A Cena é surpreendente e decepcionante para os homens. Cristo
não aparece sentado num trono de ouro, mas pregado numa cruz, com uma
horrível coroa de espinhos na cabeça, com uma irónica inscrição pregada
na cruz: "J.N. REI dos Judeus". Ele não está rodeado de súbditos fiéis, que
o louvam,  mas dos chefes dos judeus que o insultam, e dos soldados que o
escarnecem. Nada o identifica com poder, com autoridade, com realeza
terrena.
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Contudo, a inscrição, irónica aos olhos dos homens, descreve com
precisão a situação de Jesus, na perspectiva de Deus: Ele é "rei", que pre-
side, da cruz, a um "Reino" de serviço, de amor, de entrega, de dom da vida.

O quadro é completado por uma cena bem significativa... Ao lado
de Jesus estão dois malfeitores, crucificados com ele. Enquanto um o insul-
ta, representando os que recusam a proposta do "Reino", o outro, no suplí-
cio da cruz, reconhece a realeza de Jesus e pede um lugar no Seu Reino.
Jesus garante-lhe: "Hoje mesmo estarás comigo no paraíso".

A cruz é o Trono, em que se manifesta plenamente a realeza de
Jesus, que é perdão e vida plena para todos. A Cruz é a expressão máxima
de uma vida feita Amor e Entrega;

Na 2.ª leitura São Paulo apresenta um Hino litúrgico da Igreja pri-
mitiva, que celebra a Realeza e a soberania de Cristo sobre toda a criação.
Cristo é o centro da vida e da história. (Col 1,12-20)

Esta centralidade de Cristo está presente na reflexão, na catequese
e na vida da Igreja, ou há outros deuses que ocupam o seu lugar?

A liturgia afirma: "Seu Reino, Eterno e Universal, é o Reino da Ver-
dade e da Vida, Reino da Santidade e da Graça. Reino da Justiça, do Amor
e da Paz". (Prefácio)

Lendo o Evangelho, vemos que:
A Missão de Cristo nesta terra foi precisamente inaugurar o Reino

de Deus...
A Missão da Igreja consiste em perpetuar na História o anúncio do

Reino de Deus e convocar os homens para a tarefa de construí-lo na terra.
Jesus convida-nos a fazer parte desse Reino e a trabalhar para que

esse Reino chegue ao coração de todos. É precisamente essa a missão do
LEIGO, cuja festa hoje celebramos: Ser Protagonista da Evangelização.

É o que ele nos convida a rezar no Pai Nosso: "Venha a nós o vosso
Reino!"

Celebrar a festa de Cristo Rei:
Não é celebrar um Deus forte, dominador, que se impõe aos ho-

mens do alto da sua omnipotência e que os assusta com gestos espetaculares;
É celebrar um Deus que serve, que acolhe e que reina nos corações

com a força desarmada do amor.
A CRUZ é o trono de um Deus que recusa qualquer poder e esco-

lhe reinar no coração dos homens através do amor e do dom da vida.
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Por isso, a festa de Cristo Rei convida-nos a repensar a nossa exis-
tência e os nossos valores.

Diante deste "rei" despojado de tudo e pregado numa cruz,  não nos
parecem completamente ridículas as nossas pretensões de honras, de gló-
rias, de títulos, de aplausos, de reconhecimento?

Diante deste "rei" que dá a vida por amor, não nos parecem comple-
tamente sem sentido as nossas manias de grandeza, as lutas para conse-
guirmos mais poder, as invejas mesquinhas, as rivalidades que nos magoam
e separam dos irmãos?

Diante deste "rei" que se dá sem guardar nada para si, não nos
sentimos convidados a fazer da vida um dom?

Certamente que nos sentimos felizes em sermos cidadãos desse
Reino. Por isso, alegremo-nos dessa dignidade e façamos com que ele
tenha um lugar sempre maior dentro de nosso coração...

Compromissos no Acolhimento
Compromisso dos pais ou responsáveis pelas crianças:

Pres. – O que pedis à Igreja para estas crianças?
Pais – A Catequese.

Pres. – Por que pedis a catequese para as vossas crianças?
Pais – Para que cresçam na fé.

Pres. – Estais dispostos a assumir, de novo,
o compromisso de serdes para elas
os principais educadores da fé?

Pais – Sim, estamos.

Pres. – Estais dispostos a acompanhar os vosso filhos
à Catequese semanal
que acontece em cada Eucaristia Dominical?

Pais – Sim, estamos.

Pres. – Estais dispostos a participar na vida da comunidade,
para, em conjunto, realizarmos esta missão?

Pais – Sim, estamos.
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Compromisso das crianças:

Pres. – E vós, meninos e meninas,
quereis vir sempre à catequese?

Crianças – Sim, queremos.

Compromisso da catequista:

Pres. – E vós, Catequistas,
estais disponíveis para serdes anunciadores
das palavras e gestos de Jesus,
a estes meninos e meninas e às suas famílias?

Catequistas – Sim, estou, com a graça de Deus.

Compromisso da comunidade:

Pres. – E vós, membros desta comunidade, quereis acolher e
apoiar estas crianças em catequese, seus Garantes e
Catequistas?

Assembleia – Sim, queremos.

Pres. – Bendito seja Deus
que nos reuniu para a celebração deste acolhimento
que constitui para nós
uma expressão de alegria e de esperança.
Queira o Senhor ajudar-nos nesta missão.
Bendigamos ao Senhor!

Assembleia – Graças a Deus.

Profissão de Fé
Pres. – Cumprindo estes compromissos,

somos capazes de crescer
e transmitir a nossa fé uns aos outros.
Façamos nosso o pedido dos Apóstolos:
"Senhor, aumentai a nossa fé ...”
Vamo-lo fazer, cantando:
"Creio, Senhor, mas aumenta a minha fé..."
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1. Creio em Deus Pai Todopoderoso
Criador do Céu e da Terra!

2. Creio em Jesus Cristo, Seu único Filho
que por nós morreu para nos salvar!

3. Creio no Espírito Santo,
e na Santa Igreja Católica, nossa Mãe!

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Unidos a todos os cristãos do Oriente e do Ocidente,
voltemo-nos para Deus com humildade
e, por Cristo, Rei do Universo,
peçamos pela Igreja e pelo mundo, dizendo:

«Senhor, venha a nós o vosso reino».
1. Pela santa Igreja e pelos seus pastores,

pelos cristãos de todos os continentes e nações,
e pelos judeus, muçulmanos e descrentes,
oremos ao Senhor.

2. 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.

3. Pelos que detêm autoridade neste mundo,
pelos homens que estão em guerra e passam fome
e pelas vítimas do ódio e da violência,
oremos ao Senhor.

4. Por aqueles que vivem longe de Deus
e pelos que ouvem a voz de Cristo
prometendo o perdão e o paraíso,
oremos ao Senhor.

5. Por nós mesmos e pelas nossas famílias,
pelos que servem a Cristo nos mais pobres
e pelos que já partiram para o Reino da glória,
oremos ao Senhor.
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6. Pela nossa comunidade, e pelas crianças da Catequese,
para que através do nosso serviço e do nosso testemunho,
a fé se desenvolva nelas e nas suas famílias,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus bondoso e amigo dos homens,
que, em Jesus crucificado,
nos dais a conhecer o nosso Rei,
fazei-nos escolher, como Ele, o amor como força invencível
e o serviço como única grandeza.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Vinho da Salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Orai, irmãos,
para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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Oração sobre as Oblatas

Pres. – Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana
e, pelos méritos de Cristo vosso Filho,
concedei a todos os povos o dom da unidade e da paz.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
Pres. – Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,

é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte:
Com o óleo da alegria
consagrastes Sacerdote eterno e Rei do universo
o vosso Filho, Jesus Cristo, Nosso Senhor,
para que, oferecendo-Se no altar da cruz,
como vítima de reconciliação,
consumasse o mistério da redenção humana
e, submetendo ao seu poder todas as criaturas,
oferecesse à vossa infinita majestade
um reino eterno e universal:
reino de verdade e de vida,
reino de santidade e de graça,
reino de justiça, de amor e de paz.
Por isso, com os Anjos e os Arcanjos
e todos os coros celestes,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...
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Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo
e todas as criaturas cantam os vossos louvores,
porque dais a vida e santificais todas as coisas,
por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor,
com o poder do Espírito Santo;
e não cessais de reunir para Vós um povo
que de um extremo ao outro da terra
Vos ofereça uma oblação pura.

Reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
na Solenidade de Cristo Rei,
ao celebrarmos o primeiro dia da semana,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo
ressuscitou dos mortos,
humildemente Vos suplicamos, Senhor:

santificai, pelo Espírito Santo,
estes dons que vos apresentamos,
para que se convertam
no Corpo e Sangue de Jesus, vosso Filho,
que nos mandou celebrar estes mistérios.

Na noite em que Ele ia ser entregue,
tomou o pão e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.
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De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o cálice, e, dando graças,
abençoou-o e deu-o aos 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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da paixão redentora do vosso Filho,
da sua admirável ressurreição e ascensão aos Céus,
e esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos, em acção de graças,
este sacrifício vivo e santo.

Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja:
vede nela a vítima que nos reconciliou convosco,
e fazei que,
alimentando-nos do Corpo e Sangue do vosso Filho,
cheios do seu Espírito Santo,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito.

O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente,
a fim de alcançarmos a herança eterna,
em companhia dos vossos eleitos,
com a Virgem Santa Maria Mãe de Deus,
os bem-aventurados Apóstolos e gloriosos Mártires,
e todos os Santos, por cuja intercessão
esperamos sempre o vosso auxílio.
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Por este sacrifício de reconciliação,
dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro;
confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade,
ao longo da sua peregrinação na terra,
Com o vosso servo o Papa Bento XVI,
o nosso Arcebispo Jorge,
os bispos do mundo inteiro,
os presbíteros, Diáconos e Catequistas,
e todo o povo por Vós redimido.

Atendei benignamente às preces desta família
que Vos dignastes reunir na vossa presença.
Reconduzi a Vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos dispersos.

Lembrai-Vos dos nossos irmãos defuntos,
e de todos os que morreram na vossa amizade.
Acolhei-os com bondade no vosso reino,
onde também nós esperamos ser recebidos,
para vivermos com eles eternamente na vossa glória,
por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo,
A Vós, Deus Pai todo-poderoso,
na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória
agora e para sempre.

R.: Amén.

Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – 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.



— 285 —

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.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, de todo o mal
e na Vossa misericórdia, encorajai-nos
diante das dificuldades dos tempos que passam.
Dai-nos, em abundância,
o Vosso Espírito de sabedoria e de força,
de paciência e de paz.
Concedei-nos a perseverança no bem,
e o desejo ardente da vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso único Salvador.

Todos – Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.
Pres. – Senhor Jesus Cristo,

Vós nos reconciliastes com Deus
pela Vossa obediência,
e pelo Vossa sangue derramado na cruz.
Não olheis às nossas faltas de amor,
mas à fé da Vossa Igreja.
Lembrai-Vos de nós,
quando vierdes inaugurar o Vosso Reino.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.

Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – 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.
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Pres. – Felizes os convidados para o Banquete do Senhor:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Acção de Graças (facultativo)
Oração dos Pais pelos filhos

Senhor, Pai todo-poderoso,
nós Vos damos graças por nos terdes dado os nossos filhos.
São uma alegria para nós,
e as preocupações, temores e fadigas que nos trazem,
aceitamo-las com serenidade.
Ajudai-nos a amá-los sinceramente.
Através de nós destes-lhes a vida,
mas desde toda a eternidade
Vós os conhecíeis e amáveis.
Dai-nos a sabedoria para os guiar,
paciência para os instruir,
vigilância para os acostumar ao bem,
com o nosso testemunho...
Fortalecei o nosso amor
para os corrigir e os tornar melhores.
Por vezes é difícil compreendê-los,
sermos como eles nos desejam
e ajudá-los a caminhar!
Ensinai-nos Vós, Pai misericordioso,
pelos méritos de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor nosso.
Amén.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade,

fazei que, obedecendo com santa alegria
aos mandamentos de Cristo, Rei do universo,
mereçamos viver para sempre com Ele
no reino celeste.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Bênção Final

Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja.
R.: Amén.

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face
e vos seja favorável.

R.: Amén.

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar
e vos conceda a paz.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
Pai, Filho e  Espírito Santo!

R.: Amén.

Cristo Rei do universo?
Sim, sob a condição de não se esquecer
que o seu Reino não é somente o amor da verdade.
É primeiramente a Verdade do Amor.
Diante deste “rei”
que se dá sem guardar nada para si,
não nos sentimos convidados a fazer da vida
um dom de Acolhimento aos outros,
a começar pelas crianças da Catequese?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.




