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CELEBRAR EM FAMÍLIA  

SOLENIDADE DE NOSSO JESUS CRISTO  

REI DO UNIVERSO 

21 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 

Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São muitos 
os horários de transmissão de missas em nossos canais católicos que 

podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo sacerdotal que 
nosso batismo nos conferiu, podemos não só acompanhar, mas 

CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor. 

Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 

Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um crucifixo, um vaso 
de flores, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e de São e uma vela 

a ser acesa no momento da celebração. 

Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou 

a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam 
juntos. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 

Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em 
consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

 

 
Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 
“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 
 

 
 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

 

O SENHOR NOS REÚNE 

 
Canto:1 
 

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! 

 
1. Sou o primeiro e o derradeiro, fui ungido pelo amor! 

Vós sois meu povo; eu, vosso rei e Senhor redentor! 
 
2. Vos levarei às grandes fontes, dor e fome não tereis! 

Vós sois meu povo; eu, vosso rei: junto a mim vivereis! 
 

D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 
T.: Amém. 

 
D.: A vós, irmãos, paz e fé da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus 

Cristo.  
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.  

 
D.: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a 

morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e 
ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 

misericórdia do Pai. 
 

(Breve momento de silêncio) 
 

D.: Ao Senhor, peçamos perdão: 2 
 

1. Senhor que viestes salvar os corações arrependidos. 
Piedade, piedade. Piedade de nós. (2x) 

 
2. Ó, Cristo que viestes chamar os pecadores humilhados.  
 

3. Senhor que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa. 
 

D.: Deus de infinita misericórdia, olhe nossos corações arrependidos, 
tenha piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da vida 

eterna. 
T.: Amém. 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=ySSa73R-Fek 

2 https://youtu.be/D2On3gh6AqE 

https://www.youtube.com/watch?v=ySSa73R-Fek
https://youtu.be/D2On3gh6AqE
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T.: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele 

amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós 
vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos 

glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor 
Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho 
de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de 

nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós 
que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o 

Santo, só vós, o Senhor, só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o 
Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 

(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado) 

Glória a Deus nas alturas3 
Glória a Deus nas alturas 

Glória a Deus nas alturas 
E paz na terra aos homens por ele amados 

 
Senhor Deus, Rei dos céus 

Deus Pai todo poderoso 
Nós vos louvamos, nós vos bendizemos 

Nós vos adoramos, nós vos glorificamos 
Nós vos damos graças por vossa imensa glória 

 
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus 

Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai 
Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade nós 

Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica 
Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós 

 
Só Vós Sois O Santo, Só Vós o Senhor 

Só Vós O Altíssimo Jesus Cristo! 
Com o Espírito Santo, na Glória de Deus Pai 

Amém! 
 
D.: Oremos. (pequeno silêncio) 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 glorifiquem eternamente. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém. 
 

D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 
presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e 

eficaz, invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 
Francisco: 

 

                                                             
3 https://youtu.be/d43eVCuhJRU 

https://youtu.be/d43eVCuhJRU
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T.: “Espírito Santo, eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 

minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 
ensinar-me a rezar. ‘Vem, Espírito Santo’.  

 
A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

 

Primeira Leitura:                       (Dn 7,13-14) 

L.: Leitura da Profecia de Daniel.  

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. Foram-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. 
T.: Graças a Deus. 

 
Salmo:4          (Sl 92/93) 

 
T.: Deus é Rei e se vestiu de majestade,  

glória ao Senhor! Glória ao Senhor! 
 

L.: Deus é Rei e se vestiu de majestade,  
revestiu-se de poder e de esplendor! R. 

 
L.: Vós firmastes o universo inabalável, 

†vós firmastes vosso trono desde a origem, 
desde sempre, ó Senhor, vós existis. R. 

 
L.: Verdadeiros são os vossos testemunhos, 

†refulge a santidade em vossa casa, 
pelos séculos dos séculos, Senhor! R. 

 
Segunda Leitura:                                                                 (Ap 1,5-8) 
L.: Leitura do Livro do Apocalipse. 

Jesus 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 e que fez de nós um reino, 
sacerdotes para seu Deus e Pai, a ele a glória e o poder, em eternidade. 

Amém. Olhai! 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! “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. 
T.: Graças a Deus. 

 
 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=Dt_oQoJ_1WQ 

https://www.youtube.com/watch?v=Dt_oQoJ_1WQ
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Aclamação ao Evangelho:5 

 
Aleluia, aleluia, aleluia. (Bis) 

 
É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo em nome do Senhor;  
e o Reino que vem, seja bendito, ao que vem e seu Reino, o louvor! 

 
EVANGELHO:                   (Jo 18, 33b-37) 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. 

Naquele tempo, Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: “Tu és o rei dos 
judeus?”. Jesus respondeu: “Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros 

te disseram isto de mim?” Pilatos falou: “Por acaso, sou judeu? O teu 
povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes?”. Jesus 

respondeu: “O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse 
deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu fosse entregue aos 

judeus. Mas o meu reino não é daqui”. Pilatos 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. 
T.: Glória a vós, Senhor. 

 
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
D.: Professemos a nossa fé: 

T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e 
em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido 

pelo poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob 
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão 
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está 

sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a 
julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja 

católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na 
ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 
 
D.: Irmãos e irmãs, na realeza de Jesus, o Pai que está nos céus 

restaurou todas as coisas. Ao mesmo Pai façamos as nossas preces. 
 

T.: Fazei-nos, Senhor, viver na verdade! 

L.: Pedimos-vos, ó Pai, força e proteção por todos nós, Povo de Deus, 

isto é, o Santo Padre Papa Francisco, os bispos, os padres, religiosos e 
religiosas e os leigos para que não percamos de vista o Reino que não é 

deste mundo. Rezemos 
 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=XbNaomOlniE 

https://www.youtube.com/watch?v=XbNaomOlniE
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L.: Por todos que exercitam o poder para que vivam o cargo como 

serviço de justiça e de verdade, procurando o bem de todos e a paz. 
Rezemos. 

 
T.: Fazei-nos, Senhor, viver na verdade! 

L.: O Reino de Jesus não é da violência e o do ódio, mas de paz e amor, 
de justiça e verdade. Pedimos, Pai, pelos cristãos perseguidos, para que 

perseverem no testemunho da verdade, comunicando incansavelmente 
o amor e a paz. Rezemos.  

 

L.: Por todas as famílias, principalmente as que vivem em guerra dentro 
de casa, para que encontrem em vosso Filho Jesus, a graça e a 
inspiração para viverem o perdão, o amor e a paz. Rezemos.  

 
L.: Pai, dai saúde aos enfermos e a graça de viverem em união com 

vosso Filho Jesus, transformando a dor em oração pela humanidade, e 
que sustentados pela fé tenham as suas vidas revigoradas pela vossa 

graça. Rezemos. 
 

D.: Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo, Nosso Senhor.  
T.: Amém. 

 
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 

ensinou: 
T.: Pai nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

D.: Deus nos abençoe e nos guarde. 
T.: Amém. 

D.: Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
T.: Amém. 

D.: Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
T.: Amém. 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

 
Pode concluir-se com a seguinte antífona mariana ou um canto: 

 

T.: À vossa proteção recorremos, santa Mãe de Deus; não 
desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-

nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. 
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Canto:6 

Maria, ó Mãe cheia de graça, 
Maria, protege os filhos teus. 

Maria, Maria, nós queremos contigo estar nos céus. 
 

1. Aqui servimos a Igreja do Teu Filho, 
Sob o Teu Imaculado Coração. 

Dá-nos a bênção, e nós faremos 
De nossa vida uma constante oblação. 

 
2. A nossa vida é feita de esperança 

Paz e flores nós queremos semear. 
Felicidade somente alcança 

Quem cada dia se dispõe a caminhar. 
 

3. Ah! Quem me dera poder estar agora 
Festejando lá no céu Nosso Senhor! 

Mas sei que chega a minha hora, 
E então, feliz, eu cantarei o Seu louvor. 

                                                             
6 https://www.youtube.com/watch?v=m9Mblf6TrpE 

https://www.youtube.com/watch?v=m9Mblf6TrpE

