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“És tu o rei dos judeus?”
34º Domingo do Tempo Comum - Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo

Festejamos Cristo Rei do Universo e exaltamos a regência do amor sobre o tempo e a história.
É também o último domingo do Ano Litúrgico e início da Campanha para a Evangelização em todas as

dioceses do Brasil, com o intuído de reforçar o anúncio do Evangelho. A realeza universal de Cristo nos
estimula a enaltecer o sacerdócio comum de todos os fiéis e a celebrar com júbilo o “Dia do Leigo”.

Primeira Leitura (Dn 7,13-14)

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. 14Foram-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.

Salmo Responsorial 92 (93)

R. Deus é Rei e se vestiu de majestade,
glória ao Senhor.

1. Deus é Rei e se vestiu de majestade,
revestiu-se de poder e de esplendor!

2. Vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes
vosso trono desde a origem desde sempre, ó Senhor,
vós existis!
3. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refulge
a santidade em vossa casa, pelos séculos dos
séculos, Senhor!

Segunda Leitura (Ap 1,5-8)

Leitura do Livro do Apocalipse
5Jesus Cristo, é a testemunha fiel, o primeiro a
ressuscitar dentre 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, 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!
8"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.

Evangelho (Jo 18,33b-37)

Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo João.

Naquele tempo, 33Pilatos chamou Jesus e
perguntou-lhe: “Tu és o rei dos judeus?”
34Jesus respondeu: “Estás dizendo isto por
ti mesmo, ou outros te disseram isto de
mim?” 35Pilatos falou: “Por acaso, sou
judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes
te entregaram a mim. Que fizeste?” 36Jesus
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 não é daqui”. 37Pilatos 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.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
P. Irmãos e irmãs, cheios de confiança, apresentemos
ao Pai os nossos pedidos, e exaltando Cristo Rei do
Universo, supliquemos:

T. Venha a nós o vosso Reino.

1. Que a Santa Igreja seja para o mundo um sinal
vivo do Reino de Deus vos pedimos.
2. Que a vitória da Cruz seja nossa força nas lutas
contra o mal vos pedimos.

3. Que os cristãos deem exemplo de integridade e
de justiça social vos pedimos.

4. Que os leigos sintam-se integrados e responsáveis
pela missão da Igreja vos pedimos.

5. Que os ministros ordenados promovam o
sacerdócio universal dos fiéis vos pedimos.
6. Que a Campanha para a Evangelização fortaleça
a missão da Igreja no Brasil vos pedimos.

P. Encerremos, rezando a oração da Campanha para
a Evangelização,

T. Pai Santo, quisestes que a vossa Igreja fosse no
mundo fonte de salvação para todas as nações, a
fim de que a obra do Cristo que vem continue até o
fim dos tempos. Aumentai em nós o ardor da
evangelização, derramando o Espírito prometido,
e fazei brotar em nossos corações a resposta da
fé. Por Cristo, nosso Senhor. Amém!

Celebração de Cristo Rei
Celebrar Cristo Rei significa reanimar a resistência das novas comunidades para enfrentar o mundo da violência, da

infidelidade e do poder econômico excludente, que não leva em conta o valor da vida e da dignidade humana.
Ser cristão hoje é ser sinal de contradição e de luta pela construção de um reino diferente do mundo globalizado, que

massifica e coloca as pessoas perdidas na sua identidade. É o mundo da competição, da riqueza, do ter, do poder e do prazer.
Para construir o Reino de Deus é preciso dar passos com paciência e perseverança. São exigências fundamentais a

vida, a partilha, a paz, a justiça, a solidariedade. Isto exige esforço, empenho e engajamento total. Supõe ruptura com o sistema
que cria vítimas inocentes e indefesas.

Ano Santo da Misericórdia
“A Misericórdia de Deus nos Salva.”
Nunca nos cansemos de espalhar pelo

mundo esta jubilosa mensagem.
Papa Francisco
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PrPrPrPrProoooogggggrrrrramação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semanaamação  da  Semana
  Dia        Horário                              Atividade

15h

20h15

14h

13h

14h
15h

20h

09h
18h

08h
09h
09h
10h30
16h30
17h30
19h

Missa com Novena das Almas - N. Sra. da Defesa.
Bênção das Águas
Curso Bíblico

Cursos: Bordado, Crochê e Tricô.

Não haverá expediente.
Bazar Beneficente - Com. Santa Edwiges ( Até 17h ).

Visita aos enfermos: Pastoral da Saúde.
Encontro de Oração - Comunidade Santa Edwiges.

Novena do Advento

Encontro: Catequese de 1ª Eucaristia.
Missa - Santa Edwiges.

1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.1º Domingo do Advento.
Missa - Matriz.
Missa - Santa Edwiges.
Encontro: Juventude, Crisma e Perseverança.
Missa -  Matriz.
RRRRReunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do Ceunião do C.G.G.G.G.G.P.P.P.P.P.....
RRRRReunião:eunião:eunião:eunião:eunião: Litur Litur Litur Litur Liturgia e Cgia e Cgia e Cgia e Cgia e C.G.G.G.G.G.P.P.P.P.P.....
Missa - Matriz.

23 Seg

24 Ter

25 Qua

26  Qui

27 Sex

28 Sab

29 Dom

AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  AGENDA  -  Novembro / DezembroNovembro / DezembroNovembro / DezembroNovembro / DezembroNovembro / Dezembro
02/12 - 20h: Missa - Bênção das velas de N. Sra. da Luz.
03/12 - 14h: Reunião da Pastoral da Saúde.
05/12 - 09h30: Catequese: Reunião de Pais/responsáveis.

   14h: Curso de Noivos.
07/12 - 20h30: Terço dos Homens.
08/12 - 20h: Missa Solene de abertura do Ano Santo

   da Misericórdia.
12/12 - Preparação de Pais e Padrinhos para o batismo.
13/12 - 12h: Almoço Comunitário.
16/12 - 14H30: CHÁ-BINGo BENEFICENTE.
16/12 - 20h: Missa de Santa Edwiges.
20/12 - 10h30: Missa com celebraçâo do Sacramento
da Crisma, Presidida por Dom Sérgio de Deus Borges.
20/12 - 12h: Almoço Comunitário

Dizimistas  Aniversariantes  da  semana
23 – Luiz Henrique Marzola
24 – Evandro E. Amorim ( * )
24 – Gleidys Valerini Merguliano
24 – Mercedes Carballal Sueiro
25 – Maria das Graças R. Lira
25 – Nair Souza Silva
26 – Maria Amélia S. Gomes
26 – Silvia Maria dos Santos do Nascimento
27 – Meire Aparecida Celeste Ribeiro
28 – Lucas Henrique Marques Pereira
29 – Eufrozina Pereira Togno
29 – Ivete Cruz Dias da Silva ( * )

( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges( * )  =  Comunidade Santa Edwiges

Meu Reino não é deste mundo.
A Festa de hoje encerra o Ano Litúrgico

convidando-nos a reconhecer Jesus Cristo como
Senhor da História, como princípio e o fim de todo
mistério que foi celebrado.

O cenário do texto evangélico anunciado
desconcerta nossos esquemas: Cristo é apresentado
como rei no momento do interrogatório de Pilatos,
quando está despojado de suas vestes, humilhado e
pronto a entregar sua vida na cruz.

Ele é rei que se faz servo, que culmina sua missão
tendo na cabeça uma coroa de espinhos e como trono
o madeiro da cruz. Essa é a Verdade que Ele
testemunha e anuncia: o poder radical do amor que
se faz doação total, que desmascara todo poder que
não é serviço e promotor de vida.

Seguir Jesus é entrar na lógica do seu Reino, já
presente no meio de nós.

Frei Beto Breis.

Santos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da SemanaSantos e Leituras da Semana
23/11 – S. Clemente I (Papa, Mártir); S. Columbano (Abade)
Leituras – Dn 1, 1-6.8-20; Cânt.: Dn 3, 52. 53. 54-55. 56; Lc 21, 1-4

24/11 – Sto. Andre Dung-Lac (Presbítero) e Comps. Mártires
Leituras – Dn 2, 31-45; Cânt.: Dn 3, 56. 58. 59. 60. 61; Lc 21, 5-11

25/11 – Sta. Catarina de Alexandria (Virgem, Mártir)
Leituras – Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; Cânt.: Dn 3, 62.63. 64. 65.
66. 67; Lc 21, 12-19

26/11 – S. Martinho de Arades (Monge)
Leituras – Dn 6, 12-28; Cânt.: Dn 3, 68. 69. 70. 71. 72. 73.74;
Lc 21, 20-28

27/11 – Nossa Senhora das Graças ou da Medalha Milagrosa
Leituras – Dn 7,2-14; Cânt.: Dn 3,75.76.77.78.79.80.81; Lc 21,29-33

28/11 – S. Sóstenes (Mártir)
Leituras – Dn 7, 15-27; Cânt.: Dn 3, 82. 83. 84. 85. 86. 87; Lc 21, 34-36

29/11 – S. Saturnino (Mártir)
Leituras – Jr 33,14-16; Sl 24(25); 1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,25- 28.34-36

Ano Litúrgico
O Ano Litúrgico é o "calendário religioso". Por ele, o
povo cristão revive anualmente todo o Mistério da
Salvação centrado na Pessoa de Jesus, o Messias. O
Ano Litúrgico contém as datas dos acontecimentos da
História da Salvação; contudo, não coincide com o ano
civil, que começa no dia primeiro de janeiro e termina no
dia 31 de dezembro.
O Ano Litúrgico, por sua vez, começa com o Primeiro
Domingo do Advento e termina na última semana do
Tempo Comum, onde se celebra a solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo ( Cristo Rei). Em
outras palavras, ele começa e termina quatro semanas
antes do Natal, cumprindo sempre três ciclos: A, B,e C.
No Ano (ou ciclo) A, predomina a leitura do Evangelho
de São Mateus; no Ano (ou ciclo) B, predomina a leitura
do Evangelho de São Marcos e no Ano(ou ciclo) C,
predomina a leitura do Evangelho de São Lucas.
O Ano Litúrgico é composto de diversos "tempos
litúrgicos" e sua estrutura é a seguinte:
Tempo do Advento  /  Tempo do Natal  /  Tempo Comum
( Primeira parte )  /  Tempo da Quaresma  /  Tríduo Pascal
/  Tempo Pascal  /  Tempo Comum.

Diante do contexto da fé, que o dízimo
possa nos educar mais ao amor, à

misericórdia, à justiça e ao plano de
partilha. Seremos assim mais generosos e

Deus será mais generoso conosco.


