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Solenidade de Cristo Rei

XXXIV Domingo do Tempo Comum
Ano B

Solenidade de Cristo Rei
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XXXIV Domingo do Tempo Comum
(Solenidade de Cristo Rei...)

1.ª Leit. – Dan 7, 13-14;1.ª Leit. – Dan 7, 13-14;1.ª Leit. – Dan 7, 13-14;1.ª Leit. – Dan 7, 13-14;1.ª Leit. – Dan 7, 13-14;
Salmo – Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;Salmo – Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;Salmo – Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;Salmo – Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;Salmo – Sal 92, 1ab. 1c-2. 5;
2.ª Leit. – Ap 1, 5-8;2.ª Leit. – Ap 1, 5-8;2.ª Leit. – Ap 1, 5-8;2.ª Leit. – Ap 1, 5-8;2.ª Leit. – Ap 1, 5-8;
Evangelho – Jo 18, 33b-37.Evangelho – Jo 18, 33b-37.Evangelho – Jo 18, 33b-37.Evangelho – Jo 18, 33b-37.Evangelho – Jo 18, 33b-37.

No 34.º Domingo Comum, celebramos a solenidade de Jesus Cristo, Rei e
Senhor do Universo. A Palavra de Deus que nos é proposta 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 concretiza de acordo com uma
lógica própria, a lógica de Deus. O Evangelho, especialmente, explica, qual é
a lógica da realeza de Jesus.

A primeira leitura anuncia que Deus vai intervir no mundo, a fim de
eliminar a crueza, a ambição, a violência, a opressão que marcam a história
dos reinos humanos. Através de um “filho de homem” que vai aparecer “sobre
as nuvens”, Deus vai devolver à história a sua dimensão de “humanidade”,
possibilitando que os homens sejam livres e vivam na paz e na tranquilidade.
Os cristãos verão nesse “filho de homem” vitorioso um anúncio da realeza de
Jesus.

Na segunda leitura, o autor do Livro do Apocalipse apresenta Jesus como
o Senhor do Tempo e da História, o princípio e o fim de todas as coisas o
“príncipe dos reis da terra”, aquele que há-de vir “por entre as nuvens” cheio
de poder, de glória e de majestade para instaurar um reino definitivo de
felicidade, de vida e de paz. É, precisamente, a interpretação cristã dessa
figura de “filho de homem” de que falava a primeira leitura.

O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramático, Jesus a assumir a
sua condição de rei diante de Pontius Pilatus. A cena revela, contudo, que a
realeza reivindicada por Jesus não assenta em esquemas de ambição, de poder,
de autoridade, de violência, como acontece com os reis da terra. A missão
“real” de Jesus é dar “testemunho da verdade”; e concretiza-se no amor, no
serviço, no perdão, na partilha, no dom da vida.



— 272 —

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.

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...
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Oração Colecta
Pres. – Oremos:

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.

Liturgia da Palavra

Leitura da Profecia de Daniel (Dan 7, 13-14)

"O seu poder é eterno"

Contemplava eu as visões da noite,
quando, sobre as nuvens do céu,
veio alguém semelhante a um filho do homem.
Dirigiu-Se para o Ancião venerável
e conduziram-no à sua presença.
Foi-lhe entregue o poder,
a honra e a realeza,
e todos os povos e nações O serviram.
O seu poder é eterno,
não passará jamais,
e o seu reino
não será destruído.

Palavra do Senhor
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Salmo Responsorial
Sal 92, 1ab. 1c-2. 5

Refrão: O Senhor é rei num trono de luz.

O Senhor é rei,
revestiu-Se de majestade,
revestiu-Se e cingiu-Se de poder.

Firmou o universo, que não vacilará.
É firme o vosso trono desde sempre,
Vós existis desde toda a eternidade.

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé,
a santidade habita na vossa casa
por todo o sempre.

Leitura do Apocalipse de S. João (Ap 1, 5-8)

"O Príncipe dos reis da terra
fez de nós um reino de sacerdotes para Deus"

Jesus Cristo é a Testemunha fiel,
o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra.
Àquele que nos ama
e pelo seu sangue nos libertou do pecado
e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai,
a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen.
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Ei-l’O que vem entre as núvens,
e todos os olhos O verão,
mesmo aqueles que O trespassaram;
e por sua causa hão-de lamentar-se todas as tribos da terra.
Sim. Amen.
“Eu sou o Alfa e o Ómega”, diz o Senhor Deus,
“Aquele que é, que era e que há-de vir,
o Senhor do Universo”.

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 São João
(Jo 18, 33b-37)

"É como dizes: sou Rei"

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus:
“Tu és o Rei dos judeus?”
Jesus respondeu-lhe:
“É por ti que o dizes,
ou foram outros que to disseram de Mim?”
Disseram-Lhe Pilatos:
“Porventura eu sou judeu?
O teu povo e os sumos sacerdotes
é que Te entregaram a mim.
Que fizeste?”
Jesus respondeu:
“O meu reino não é deste mundo.
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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”.
Disse-Lhe Pilatos:
“Então, Tu és Rei?”
Jesus respondeu-lhe:
“É como dizes: sou Rei.
Para isso nasci e vim ao mundo,
a fim de dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz”.

Palavra da Salvação

Para a Reflexão Homilética
«O Cordeiro é Rei...»

“O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a divindade,
a sabedoria, a força e a honra. A Ele a glória e poder pelos séculos dos
séculos” (Ap 5,12; 1,6). Estas palavras são da Antífona de Entrada da
Solenidade de hoje e dão o sentido profundo desta celebração de Nosso Senhor
Jesus Cristo Rei do Universo.

Uma pergunta que pode surgir – deveria surgir! – no nosso coração é esta:
Jesus é Rei? Como pode ser Rei, num mundo paganizado, num mundo pós-
cristão, num mundo que esqueceu Deus, num mundo que ridiculariza a Igreja
por pregar o Evangelho e as suas exigências?... Pelo menos do Deus e Pai de
Nosso Senhor Jesus Cristo o mundo não quer saber... Como, então, Jesus
pode ser Rei de um mundo que não aceita ser o seu reinado? E, no entanto,
hoje, no último domingo deste ano litúrgico de 2012, ao final de um ciclo de
tempo, voltamo-nos para o Cristo, e proclamamo-l’O Rei: Rei das nossas vidas,
Rei da história, Rei do cosmo, Rei do universo. A Igreja canta, neste dia, na
sua oração: “Cristo Rei, sois dos séculos Príncipe,/ Soberano e Senhor
das nações!/ Ó Juiz, só a vós é devido/ julgar mentes, julgar corações”.
O texto do Apocalipse citado no início desta meditação dá o sentido da realeza
de Jesus: ele é o Cordeiro que foi imolado. É Rei não porque é prepotente, não
porque manda em tudo, até suprimir a nossa liberdade e a nossa consciência.
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É Rei porque nos ama, Rei porque se fez um de nós, Rei porque por nós
sofreu, morreu e ressuscitou, Rei porque nos dá a vida. Ele é aquele Filho do
Homem da primeira leitura: “Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e
todos os povos, nações e línguas o serviam: o seu poder é um poder
eterno que não lhe será tirado, e o seu reino, um reino que não se
dissolverá”. Com efeito, o reinado de Cristo não tem as características dos
reinados do mundo.

Ele é Rei não porque se distancia de nós, mas precisamente porque
se fez “Filho do homem”, solidário conosco em tudo. Ele experimentou as
nossas pobrezas e limitações; Ele caminhou pelas nossas estradas, derramou
o nosso suor, angustiou-se com as nossas angústias e experimentou tantos dos
nossos medos. Ele morreu como nós, de morte humana, tão igual à nossa. Ele
reina pela solidariedade.

Ele é Rei porque nos serviu: “O Filho do Homem não veio para ser
servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos” (Mc 10,45).
Serviu com toda a Sua existência, serviu dando sempre e em tudo a vida por
nós, por amor de nós. Ele reina pelo amor.

Ele é Rei porque tudo foi criado pelo Pai “através d’Ele e para Ele”
(Cl 1,15); tudo caminha para Ele e, n’Ele, tudo aparecerá na sua verdade:
“Quem é da verdade, ouve a minha voz”. É n’Ele que o mundo será julgado.
A televisão, os modismos podem dizer o que quiserem, ensinarem a verdade
que lhes for conveniente... mas, no fim, só o que passar pelo teste da cruz de
Jesus resistirá. O resto, é resto: não passa de palha. Ele reina pela verdade.

Ele é Rei porque é o único que pode garantir nossa vida; pode, já
agora, fazer-nos felizes, e pode dar-nos a vitória sobre a morte por toda a
eternidade: “Jesus Cristo é a testemunha fiel e verdadeira, o primeiro a
ressuscitar dentre os mortros”. Sim, Jesus é Rei: “Eu sou Rei! Para isto
nasci, para isto vim ao mundo!” Mas o Seu Reino nada tem a ver com o
triunfalismo dos reinos humanos – de direita ou de esquerda! Nunca nos
esqueçamos que aquele que entrou em Jerusalém como Rei, veio num burrinho,
símbolo de mansidão e serviço. Como coroa teve os espinhos; como ceptro,
uma cana; como manto, um farrapo de escarlate; como trono, a cruz. Se
quisermos compreender a realeza de Cristo, é necessário não esquecer isto! A
marca e o critério da realeza de Cristo é e será sempre, a cruz!

Hoje, assistimos, impressionados, à paganização do mundo, e perguntamos:



— 278 —

onde está a realeza do Cristo? – Onde sempre esteve: na cruz: “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”. O Reino de Jesus não é segundo o modelo deste
mundo, não se impõe por guardas, pela força, pelas armas: o meu Reino não é
daqui! É um Reino que vem do mundo do amor e da misericórdia de Deus, não
das loucuras megalomaníacas dos seres humanos. E, no entanto, o Reino está
no mundo: “Cumpriu-se o tempo; o Reino de Deus está próximo” (Mc
1,15); “Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demónios, então o
Reino de Deus já chegou para vós” (Lc 11,20). O Reino que Jesus trouxe
deve expandir-se no mundo! Onde está ele? Onde estiverem o amor, a verdade,
a piedade, a justiça, a solidariedade, a paz. O Reino do Cristo deve penetrar
todos os âmbitos de nossa existência: a economia, as relações comerciais, os
mercados financeiros, as relações entre pessoas e povos, a nossa vida afetiva,
a nossa moral pessoal e comunitária.

Celebrar Jesus Cristo Rei e Senhor do Universo é proclamar diante do
mundo que só Cristo é o sentido último de tudo e de todos, que só Cristo é
definitivo e absoluto. Proclamá-l’O Rei é dizer que não nos submetemos a
nada nem a ninguém, a não ser a Cristo; é afirmar que tudo o mais é relativo
e menos importante quando confrontado com o único necessário, que é o
Reino que Jesus veio trazer. Num mundo que deseja esvaziar o Evangelho,
tornando Jesus alguém inofensivo e insípido, um deus de barro, vazio e sem
utilidade, proclamar Jesus como Rei é rejeitar o projeto pagão do mundo atual
e proclamar: “O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder, a
divindade, a sabedoria, a força e a honra. A eEe a glória e o poder
pelos séculos dos séculos”. Amém (Ap 5,12; 1,6).

Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

Cristo é Rei do Universo e Senhor da Igreja.
Por Ele, com Ele e n'Ele,
oremos ao Pai pelo mundo inteiro,
dizendo com toda a confiança:

«Senhor, venha a nós o Vosso Reino».
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1. Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul,
que Deus alimenta com a Palavra e o pão da vida,
para que floresça a santidade nos seus fiéis,
oremos ao Senhor.

2. Pelo Papa N..., pelos bispos, presbíteros e diáconos
e pelos fiéis e catecúmenos da santa Igreja,
para que imitem Aquele que se fez servo de todos,
oremos ao Senhor.

3. Pelos que têm poder e não o sabem exercer
e por aqueles a quem a verdade não importa,
para que deixem de praticar a injustiça,
oremos ao Senhor.

4. Por todos aqueles que experimentam
os sinais da contradição e do pecado,
para que se entreguem a Jesus, que os liberta,
oremos ao Senhor.

5. Pelos nossos irmãos que já partiram
marcados com o sinal da mesma fé,
para que brilhe para eles a luz eterna,
oremos ao Senhor.

Pres. – Deus nosso Pai,
que fizestes de vosso Filho o Rei
que manifesta o seu poder no amor e no perdão,
estendei o seu reinado a todo o que sofre e chora
por não ser respeitado e amado.
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.
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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.

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,
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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...

Pres. – Nós Vos glorificamos, Pai santo,
porque sois grande,
e tudo criastes com sabedoria e amor.

Formastes o homem à vossa imagem
e lhe confiastes o universo,
para que, servindo-Vos unicamente a Vós, seu Criador,
exercesse domínio sobre todas as criaturas.

E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade,
não o abandonastes ao poder da morte,
mas, na vossa misericórdia, a todos socorrestes,
para que todos aqueles que Vos procuram
Vos encontrem.

Repetidas vezes fizestes aliança com os homens
e pelos profetas os formastes na esperança da salvação.

De tal modo amastes o mundo, Pai santo,
que chegada a plenitude dos tempos,
nos enviastes como Salvador o vosso Filho Unigénito:
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feito homem pelo poder do Espírito Santo
e nascido da Virgem Maria,
viveu a nossa condição humana,
em tudo igual a nós, excepto no pecado;
anunciou a salvação aos pobres,
a libertação aos oprimidos,
a alegria aos que sofrem.

Para cumprir o vosso plano salvador,
voluntariamente Se entregou à morte,
e com a sua ressurreição
destruiu a morte e restaurou a vida.

E a fim de vivermos, não já para nós próprios
mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
de Vós, Pai misericordioso,
enviou aos que n'Ele crêem o Espírito Santo,
como primícias dos seus dons,
para continuar a sua obra no mundo
e consumar toda a santificação.

Nós vos pedimos, Senhor,
que o Espírito Santo santifique estes dons,
para que se convertam
no Corpo ✠ e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo,
ao celebrarmos este grande mistério
que Ele nos deixou como sinal de aliança eterna.

Quando chegou a hora
em que ia ser glorificado por Vós, Pai santo,
tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim.

E durante a Ceia, tomou o pão,
abençoou-o, partiu-o
e deu-o aos seus discípulos, dizendo:
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TOMAI, TODOS, E COMEI:
ISTO É O MEU CORPO,
QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo,
tomou o cálice com vinho,
e, dando graças, 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 nossa redenção,
recordamos a morte de Cristo
e a sua descida à mansão dos mortos;
proclamamos a sua ressurreição e ascensão aos Céus;
e, esperando a sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o seu Corpo e Sangue,
o sacrifício do vosso agrado
e de salvação para todo o mundo.

Olhai, Senhor, para esta oblação

que preparastes para a Vossa Igreja;

e concedei, por vossa bondade,

a quantos vamos participar

do mesmo pão e do mesmo cálice,
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que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo,

sejamos em Cristo uma oferenda viva

para louvor da vossa glória.

Lembrai-Vos agora, Senhor,

de todos aqueles por quem oferecemos este sacrifício:

o vosso servo o Papa N...,

o nosso Arcebispo N...

e todos os Bispos e ministros sagrados,

os membros desta assembleia,

todo o vosso povo santo,

e todos aqueles que Vos procuram de coração sincero.

Lembrai-Vos também

dos nossos irmãos que adormeceram na paz de Cristo

e de todos os defuntos cuja fé só Vós conhecestes.

E a todos nós, vossos filhos,

concedei, Pai de misericórdia,

a graça de alcançarmos a herança do Céu,

com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus,

os Apóstolos e todos os Santos,

para que, no vosso reino,

com a criação inteira liberta do pecado e da morte,

cantemos eternamente a 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.
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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.

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 dos aplausos e hossanas populares,
transformados logo em gritos de condenação e de morte.
Dai-nos a graça de reconhecer em Vosso Filho,
como o bom ladrão,
Aquele que pode orientar as nossas vidas,
nos caminhos do perdão e do reino,
como nosso Pastor, nosso Messias,
nosso Rei e 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.
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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,
tende piedade de nós.

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.

Oração depois da Comunhão

Pres. – Senhor, nosso Deus,
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.

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


