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Preparar: Pequeno altar com Bíblia, vela, �ores e uma 
imagem ou quadro de Jesus. Se não tiver imagem ou 
quadro de Jesus, pode-se usar um cruci�xo.

1- MOMENTO DA LUZ E CANTO INICIAL
Enquanto se canta ou reza o refrão abaixo, acende-se 
a vela 
A nós descei, Divina Luz! A nós descei, Divina Luz!
Em nossas almas acendei, o amor, o amor de 
Jesus! 
Em nossas almas acendei, o amor, o amor de 
Jesus! 
Após o acendimento da vela, todos �cam em pé e 
canta-se o Canto Inicial
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!
Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor!
Vós sois meu povo; eu, vosso Rei e Senhor redentor!

2- SINAL DA CRUZ E SAUDAÇÃO Em pé
Motivador (M): Em nome do Pai e do Filho + e do 
Espírito Santo.
Todos (T): Amém.
M: Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do 
Universo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo, estejam com vocês!
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo.
M: Irmãs e irmãos! Com a Solenidade de hoje, 
encerramos o Ano Litúrgico, aclamando Cristo 
como Rei e Senhor do Universo, centro de nossas 
vidas e de toda a história. O reinado de Cristo é de 
paz e de justiça, de vida e de verdade. Esse reinado 
nos desa�a a comprometer-se na missão de sermos 
discípulos e discípulas e discípulas do Senhor. Nesta 

celebração doméstica, agradeçamos ao Senhor a 
disponibilidade de tantos leigos e leigas que se 
colocam a serviço do Reino de Deus. Rezemos 
juntos a Antífona de Entrada deste domingo:
T: O cordeiro que foi imolado é digno de receber 
o poder, a divindade, a sabedoria, a força e a 
honra. A ele glória e poder através dos séculos. 
(Antífona de Entrada)

3-RECORDAÇÃO DA VIDA Sentados
M: Jesus, nosso Rei e Pastor, nos conduz pelos 
caminhos do cuidado e do amor pela vida. Como 
batizados, exercendo o nosso sacerdócio régio de 
leigos e leigas, somos chamados a ajudar os que 
estão passando necessidades. Ser Rei para Jesus é 
servir, ajudar o próximo, principalmente o 
necessitado. Em nosso meio, existem sinais do 
reinado de Jesus, o reinado do serviço? Eu, 
enquanto cristão/cristã que sou, tenho sido sinal do 
Reino de Jesus no ambiente onde vivo?
Pensar em sinais do reino presentes em nosso meio. Motivar 
para que se olhe o todo, partindo do eu e passando pelas 
três células de convivência humana: 
Família/Igreja/Sociedade. Quem se sentir à vontade, pode 
partilhar.
 
 4- ESCUTA DA PALAVRA Em pé
A aclamação pode ser cantada ou rezada. Enquanto 
se canta, o leitor responsável por proclamar a Palavra 
dirige-se até o ambiente preparado, toma a Bíblia em 
mãos e volta-se para os demais para proclamá-la.
Aleluia, aleluia, a minh'alma abrirei!
Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei! (2X)
Mt 25,31-46
Leitor (L): O Senhor esteja com vocês!
T: Ele está no meio de nós!
L: + Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, 

segundo Mateus.
T: Glória a vós, Senhor! 
Ao �nal da Proclamação, se diz: Palavra da Salvação.
T: Glória a vós, Senhor!

5- RODA DE CONVERSA EM FAMÍLIA Sentados
• O que este texto diz para nós? 
• Sentimos e vemos que Jesus está presente em 
nosso próximo, seja em nossa Família/Igreja ou até 
mesmo na Sociedade? Temos facilidade ou 
di�culdade em reconhecer Jesus aonde Ele se 
encontra?
• O que esse texto me leva a dizer a Deus neste dia?
Para re�etir:
“O mundo não anda sem rumo, nem gira o universo 
como se não tivesse ninguém no comando... O mundo 
não está orientado para o caos, mas para a salvação. 
A festa de Cristo Rei, no �nal do ano litúrgico, indica 
que a nossa história pessoal, como também a história 
da humanidade e do mundo criado, caminha para 
uma meta. No �nal de tudo, está Deus, como esteve 
no início de tudo e ao longo de todo o percurso da 
nossa história. Jesus Cristo, Senhor do Universo, é o 
caminho e a verdade, que nos conduzem à vida e à 
felicidade sem �m. Ele é nossa companhia no 
caminho, o pão que nos dá força, a luz que nos 
ilumina e dá sabedoria para edi�carmos este mundo 
sob a inspiração e a atração do reino de Deus: ‘reino 
de verdade e de vida, reino de santidade e de graça, 
reino de justiça, de amor e de paz’. Enquanto vivemos 
neste mundo, somos testemunhas e servidores do 
reino de Cristo e de Deus. Este é o supremo bem para 
nós e para o mundo. Hoje também é o ‘dia nacional 
dos(as) leigos(as)’. [...] Eles são os missionários do reino 
de Cristo e de Deus no meio das estruturas do mundo 
secular: na família, no trabalho, na educação, nos 
muitos espaços das competências pro�ssionais, nas 
muitas responsabilidades públicas e na vida política. 
[...] Vamos nos dispor para seguir caminhando com 
Cristo através das diversas etapas de nossa vida, 
como bons discípulos e servidores do seu reino.” (Dom 
Odilo P. Scherer, Cardeal - Arcebispo de São Paulo)

6 – SÍMBOLOSentados
M: Neste momento, segurando a imagem de Jesus 
em nossas mãos, vamos pensar nas pessoas que 
tanto precisam de nossa ajuda e que nos levam a 
ser como Jesus, aquele que estende a mão.
A imagem de Jesus vai passando de mão em mão. Cada um 
ao segurar, recorda alguma situação de exclusão presente 
em nossa sociedade. Pode-se elaborar uma prece, por 
exemplo: Senhor, rei do universo, olhai pelos encarcerados. 
Terminada a prece, passa-se a imagem para o irmão ou 
irmã ao lado. Após todos realizarem o gesto, reza-se a 
Oração abaixo:
T: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 glori�quem eternamente. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

Mensagem:
Queridos amigos e amigas! A vida, entre outras coisas, 
é feita de projetos e realizações! A Celebração 
Dominical – Igreja Doméstica foi mais um destes 
projetos que se tornou realidade no coração e na vida 
do povo de Deus da Diocese de Caçador. Discernindo 
as moções do Espírito Santo, julgamos por bem, 
encerrarmos esse roteiro celebrativo com a celebração 
deste domingo. Isso, no entanto, não signi�ca que o 
trabalho de resgate a Liturgia Doméstica acabou. É 
hora de somarmos força em outra atividade bonita 
que a Diocese de Caçador tem: os Grupos de Re�exão. 
Eles serão, a partir de agora, a base para celebrarmos 
a Palavra de Deus em nossas casas. Procure sua 
paróquia, converse com o seu pároco e vamos rezar 
juntos através dos roteiros dos Grupos de Re�exão. No 
mais, agradecemos a acolhida desse nosso material 
em sua casa. Foi muito bom caminhar com você e sua 
família durante esses seis meses! Rogamos a Deus as 
mais copiosas bênçãos e graças sobre você e sua 
família! Deus abençoe você!
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7- ORAÇÃO FINAL E BÊNÇÃO Em pé
M: O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a 
con�ança e a liberdade de �lhos e �lhas muito 
amados por Ele, digamos juntos:
T: Pai-nosso...
M: O Senhor esteja com vocês!
T: Ele está no meio de nós!
M: Deus abençoe e guarde a vocês.
T: Amém.
M: Ele mostre a sua face e se compadeça de vocês.
T: Amém.
M: Volte para vocês o seu olhar e lhes dê a sua paz.
T: Amém.
M: Abençoe a vocês e a mim também, o Deus 
todo-poderoso: Pai e Filho + e Espírito Santo.
T: Amém.
M:Lembremo-nos continuamente que, para Jesus, 
reinar é servir! Permaneçamos 
em paz e que o Senhor esteja 
sempre conosco! 
T: Graças a Deus!

Irá chegar, um novo dia, um 
novo céu, uma nova terra, um 
novo mar.
E neste dia, os oprimidos (e as 
oprimidas!), numa só voz, a 
liberdade irão cantar! (BIS)
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