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SOLENIDADE DE JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 

22 de novembro de 2020 

Jesus Rei Deus Verdadeiro, o teu reino venha a nós. Obedeça o mundo 

inteiro ao poder de tua voz. 

 

PREPARAR: Um ambiente que propicie a oração com a Bíblia aberta em Mt 25,31-46 e 

com aquilo você achar adequado. Prepare principalmente o coração com tranquilidade e 

alegria no Senhor. 

Canto inicial (https://www.youtube.com/watch?v=zcumFB_pex8): 

TU ÉS O REI DOS REIS! 

O DEUS DO CÉU DEU-TE REINO, FORÇA E GLÓRIA, 

E ENTREGOU EM TUAS MÃOS A NOSSA HISTÓRIA, 

TU ÉS REI, E O AMOR É TUA LEI! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zcumFB_pex8
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1. SOU O PRIMEIRO E O DERRADEIRO, FUI UNGIDO PELO AMOR! 

VÓS SOIS MEU POVO; EU, VOSSO REI E SENHOR REDENTOR! 

 

TU ÉS O REI DOS REIS! 

O DEUS DO CÉU DEU-TE REINO, FORÇA E GLÓRIA, 

E ENTREGOU EM TUAS MÃOS A NOSSA HISTÓRIA, 

TU ÉS REI, E O AMOR É TUA LEI! 

 

2. VOS LEVAREI ÁS GRANDES FONTES, DOR E FOME NÃO TEREIS! 

VÓS SOIS MEU POVO; EU, VOSSO REI: JUNTO A MIM VIVEREIS! 

 

TU ÉS O REI DOS REIS! 

O DEUS DO CÉU DEU-TE REINO, FORÇA E GLÓRIA, 

E ENTREGOU EM TUAS MÃOS A NOSSA HISTÓRIA, 

TU ÉS REI, E O AMOR É TUA LEI! 

ORAÇÃO INICIAL:  

Dirigente: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 
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Dirigente: Hoje o Evangelho nos fala Mt 25,31-46. Para podermos apreender bem a 

Palavra proposta para hoje, peçamos as luzes do Espírito Santo. 

Vinde Espírito Santo... 

 

1) LEITURA: 

Buscai primeiro o Reino de Deus 

E a sua justiça 

E tudo mais vos será acrescentado 

Aleluia! Aleluia! 

 

Não só de pão o homem viverá, 

Mas de toda palavra 

Que procede da boca de Deus 

Aleluia! Aleluia! 

Ler Mt 25,31-46. 

 

2) MEDITAÇÃO: 

O que diz o texto? 

Qual é a mensagem de Jesus? 
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 Segundo Raniero Cantalamessa, pregador da casa pontifícia, o desconcertante 

Evangelho desta solenidade fala do futuro escatológico ao qual todos passarão: o juízo 

final. A ideia de uma consumação dos tempos, juízo, julgamento ou mesmo a imagem de 

um Deus-Juiz causa tremor em muitos fiéis, por isso alguns buscam negar a existência 

dessa realidade por meio de doutrinas estranhas como a apocatástase (todos serão salvos 

independente de seus atos) ou a reencarnação. Mas a passagem de hoje não quer causar 

medo, mas responsabilidade. O hoje da salvação, ou seja, nossa vida terrena, deve ser 

vivida de acordo com aquilo que somos criados para sermos: solidários. Jesus diz que tudo 

que fizer para alguém que passa por dificuldade, um pobre ou um abandonado, é ao 

próprio Deus que se está fazendo. A presença de Deus na pessoa do pobre é evidenciada 

aqui como meio para se obter a salvação divina. Portanto, a liturgia de hoje quer alertar 

a todos para que possam vivenciar o Reino de Deus na terra, um reino onde todos são 

irmãos, filhos do mesmo Pai, súditos do mesmo Rei, que é Jesus Cristo. Somente 

vivenciando a fraternidade neste mundo se poderá obter a felicidade no céu.  

   

3) CONTEMPLAÇÃO: 

O que diz o texto para mim? 

O que diz o texto para nós (família, comunidade, paróquia etc.)? 

Eu tenho vivenciado o reino de Cristo na minha vida? 

O Ano Litúrgico:  

A Solenidade de Cristo Rei marca o término do ano litúrgico, que é o ciclo de tempos no 

qual se reflete acerca de um Evangelho específico. No ano vigente, que está para terminar, 

os cristãos refletem sobre o Evangelho de Mateus. No ano B se lê Marcos e no ano C o de 
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Lucas. O Evangelho de João é reservado para grandes solenidades. O ano litúrgico é 

marcado por dois ciclos, o do Natal (Advento e Natal) e o da Páscoa (Quaresma e Páscoa), 

intercalados pelo grande Tempo Comum, que é dividido em duas partes (uma entre o 

tempo do Natal e o tempo da Quaresma e outro entre o tempo da Páscoa e do Advento). 

Passando pelos tempos, festas e solenidades os cristãos, unidos como Igreja, percorrem 

o caminho da história da salvação, sendo que a própria liturgia faz parte dessa história. 

 

4) ORAÇÃO: 

Dirigente: Rezemos por toda a Igreja, que celebra uma de suas mais importantes 

solenidades, para que possa continuar anunciando o reino de Deus no mundo. 

Pai Nosso... 

Ave Maria... 

Glória ao Pai... 

 

ORAÇÃO FINAL: 

Dirigente: O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Em 

nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Amém. 

 

Canto final (https://www.youtube.com/watch?v=37rGJMJU0N0): 

1. Bendito sejas Tu, Senhor de nossos pais. 

https://www.youtube.com/watch?v=37rGJMJU0N0
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És pródigo de graças, ó Senhor. 

 

Glória ao Senhor, Criador para sempre! (Bis) 

 

2. Bendito sejas Tu, ó Verbo de Deus Pai; 

a morte que sofreste nos deu vida. 

 

3. Bendito sejas Tu, Espírito de Deus, 

operas na Igreja. 


