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assim regenerados pelo amor.
Nessa esperança viveremos, somos a família dos cristãos. Nossa
lei é sempre o amor.

REFRÃO MEDITATIVO
Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, Um é o Senhor.

(29º Domingo)

Eu vos dou um novo man-

damento, que vos ameis uns aos
outros assim como eu vos amei,
disse o Senhor. (30º Domingo)

Povo que caminha rumo à Pátria,
a nova cidadela dos cristãos.
Passos firmes, muita fé nos
olhos, muito amor carregam,
são irmãos. Nossa lei é sempre,
o amor.
Nós aqui estamos ansiosos, celebrando o dia do Senhor. Não
nos custa crer, pois afinal, unidos
já estamos no amor. Nossa lei é
sempre o amor.

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!
Vos levarei às grandes fontes, dor
e fome não tereis. Vós sois meu
povo, eu vosso Rei. Junto a mim
vivereis! (34º Domingo-Cristo Rei)

ATO PENITENCIAL

Alegres vamos à casa do Pai,

O Batismo nos torna missionários e o pecado amarra nossos
pés.
Senhor, Senhor, tende piedade
de nós (bis).

Ó Pai, somos nós o Povo eleito A alegria nos vem do Senhor, seu

Confirmados, na fé nos enviastes, e não fomos fiéis na vocação.
Ó Cristo, Ó Cristo, tende piedade de nós (bis).

Jesus, tu és a luz dos olhos
meus! Jesus brilhe esta luz nos
passos meus seguindo os teus!

(Solenidade de Todos os Santos, 32º, 33º,
34º Domingo-Cristo Rei)

CANTO DE ENTRADA
que Cristo veio reunir (bis).

Pra viver da sua vida, aleluia! O
Senhor nos enviou, aleluia! Pra
ser Igreja peregrina, aleluia! O
Senhor nos enviou, aleluia!
Pra ser sinal de Salvação, aleluia! O Senhor nos enviou, aleluia! Pra anunciar o Evangelho,
aleluia! O Senhor nos enviou,
aleluia! (29º e 30º Domingo)

Vejo a multidão em vestes

brancas, caminhando alegre
jubilosa, é a aclamação de todo
povo que Jesus é seu Senhor.
Também estaremos nós um dia,

(Solenidade de Todos os Santos)

e na alegria cantar seu louvor!
Em sua casa, somos felizes,
participamos da ceia do amor.
amor nos conduz pela mão. Ele é
luz que ilumina o seu povo, com
segurança lhe dá a salvação.
O Senhor nos concede os seus
bens, nos convida à sua mesa
sentar e partilha conosco o seu
pão, somos irmãos ao redor deste
altar.
Voltarei sempre à casa do Pai,
do meu Deus cantarei o louvor.
Só será bem feliz uma vida que
busque a Deus como fonte de
amor. (32º e 33º Domingo)

Tu és o Rei dos reis! O Deus

do Céu deu-te reino, força
e glória, e entregou em tuas

Recebemos o pão da Eucaristia
resistimos a vida partilhar.
Senhor, Senhor, tende piedade
de nós (bis). (29º e 30º Domingo)

Bênção da Água e
Aspersão
(Enquanto a assembleia canta, o presidente
da celebração asperge os fiéis)

Banhados em Cristo, somos

uma nova criatura. As coisas
antigas já se passaram, somos
nascidos de novo!
Aleluia! Aleluia! Aleluia! (bis)
(Após o rito da aspersão todos cantam)

29º ao 34º domingo do tempo comum

Senhor, Senhor, piedade de Deus Pai todo poderoso. Nós trar. Que ela encontre uma terra

nós! Cristo Jesus, piedade de
nós! Senhor, Senhor, piedade
de nós!
(Solen. de Todos os Santos, 32º Domingo)

vos louvamos, nós vos bendizemos. Nós vos adoramos, vos
glorificamos. Nós vos damos
graças pela vossa imensa glória
e imenso amor.

Senhor, que sois a plenitude Senhor Deus Jesus Cristo, Filho

da verdade e da graça, tende
piedade de nós.
Ó Senhor, ó Senhor, sois piedade! Kyrie, Kyrie Kyrie eléison!
Cristo, que vos tornastes pobre
para nos enriquecer, tende piedade de nós.
Ó Cristo, ó Cristo, sois piedade! Christe, Christe, Christe
eléison!
Senhor, que vieste para fazer de
nós o vosso povo santo, tende
piedade de nós.
Ó Senhor... Kyrie...
(33º e 34º Domingo-Cristo Rei)

HINO DO GLÓRIA

amado de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo. Tende
piedade do vosso povo. Só vós
sois o Altíssimo. Com o Espírito
na glória de Deus Pai.
(Solen. de Todos os Santos, 32º e 33º
Domingo)

Glória ao Pai do céu, que primeiro nos amou, e em vista do seu
Cristo livremente nos criou.
Glória a Jesus Cristo, porque
veio nos salvar, e o mistério
de Deus Pai veio aos homens
revelar.
Glória ao Espírito Santo, porque
é o Consolador, que ilumina
nossa vida e nos enche de amor.
(29º, 30º e 34º Domingo-Cristo Rei)

Glória a Deus, Glória a Deus

Porque Ele vive junto de nós.
E dá a paz aos homens de boa
vontade (bis).
Senhor Deus Rei dos céus,

Aleluia! Aleluia! É Palavra

do Senhor Aleluia! Aleluia! Jesus Cristo é Amor. O Evangelho
é salvação, Salvação. Nos ensina
a caminhar, caminhar. Nos transforma o coração, coração. E nos
ensina a Amar.

(31º e 34º Domingo-Cristo Rei)

Aleluia, aleluia, aleluia, ale-

luia! (bis) É preciso vigiar e
ficar de prontidão, em que dia o
Senhor há de vir, não sabeis não!
(32º e 33º Domingo)

Salmo 95
Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória! (29º Domingo)
Salmo 17
Eu vos amo, ó Senhor, sois minha força e salvação! (30º Domingo)
Salmo 23

Glória a Deus, glória a Deus, É assim a geração dos que pro-

glória a Deus nos céus, e paz
aos homens na terra que trabalham para Deus.

boa, pra brotar, crescer, frutificar.

(29º e 30º Domingo)

curam o Senhor!

(Solenidade de Todos os Santos)

Salmo 62
A minh’alma tem sede de vós, e
vos deseja, ó Senhor!
(32º Domingo)

Salmo 79
Felizes os que temem o Senhor
e trilham seus caminhos!
(33º Domingo)

Salmo 22
O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma!
(34º Domingo-Cristo Rei)

ACLAMAÇÃO
AO EVANGELHO
Aleluia! Aleluia! Aleluia!

(bis) Preparemos nossos corações, pra semente da Palavra en-

PROFISSÃO DE FÉ
Creio em um só Deus, Pai

todo poderoso, criador do céu e
da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um
só Senhor, Jesus Cristo, Filho
Unigênito de Deus, nascido do
Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz, Deus
verdadeiro de Deus verdadeiro,
gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as
coisas foram feitas.
E, por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus: e
se encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria, e se
fez homem. Também por nós foi
crucificado sob Pôncio Pilatos;
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as
escrituras, e subiu aos céus, onde
está sentado à direita do Pai. E
de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.

			

Creio no Espírito Santo, Senhor
que dá a vida, e procede do Pai
e do Filho; e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado: Ele
que falou pelos profetas. Creio
na Igreja, Una, Santa, Católica
e Apostólica. Professo um só
batismo para remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos
mortos e a vida do mundo que há
de vir. Amém.

29º ao 34º domingo do tempo comum

Amém.
O SENHOR NOS ALIMENTA

CANTO DO OFERTÓRIO
Sabes Senhor, o que temos

é tão pouco pra dar. Mas este
pouco, nós queremos com os
irmãos compartilhar.
Queremos nesta hora, diante dos
irmãos, comprometer a vida,
buscando a união.

Cristo, tudo ofertamos ao Pai
na alegria.
Jesus nos quis chamar para O seguir e ajudar. E aqui nos vai dizer
como servir e oferecer. Deus pôs
nas minhas mãos para eu partir
com meus irmãos.

(31º e 34º Domingo-Cristo Rei)

Santo

Santo, Santo, santo, Senhor

Deus do universo. O céu e a terra
proclamam vossa Glória ó Senhor.

ORAÇÃO DOS FIÉIS
Sabemos que é difícil, os bens Hosana, hosana, hosana, hosaSenhor, dai-nos a graça de es- compartilhar; mas com a tua na nas alturas. Hosana, hosatar sempre ao vosso dispor.
(29º Domingo)

graça, Senhor, queremos dar.

na, hosana, hosanas ao Senhor.

Olhando teu exemplo, Senhor,

Bendito é aquele que vem em

todos, sem nada exigir.

(29º e 30º e 31º Domingo)

Senhor, ensinai-nos a viver o vamos seguir, fazendo o bem a nome do Senhor.

amor em sua plenitude.
(30º Domingo)

(29º e 32º Domingo, Celebr. da Palavra)

Senhor, ajudai-nos a ser mais A fé é compromisso que é Santo, Santo é meu Senhor.
Santo, Santo é o nosso Deus.
comprometidos com o vosso
Reino. (31º Domingo)

Senhor, conservai em nós a

esperança e a vigilância.
(32º Domingo)

preciso repartir em terras bem
distantes ou em nosso próprio
lar. Nós somos missionários eis
a nossa vocação. Jesus convida
a todos ai de mim se eu me calar.

Senhor, multiplicai em nós os Nesta mesa, ó Senhor, apresen-

dons da vossa bondade.
(33º Domingo)

Senhor, venha a nós o vosso
Reino. (34º Domingo-Cristo Rei)

ORAÇÃO DO DIZIMISTA

Senhor, aceitai o dízimo que

vos entrego de coração, pois
desejo testemunhar com alegria
a minha fé. Sei que recebo de
vós muitos dons, bem mais do
que peço e mereço, a começar
pela própria vida. O dízimo é
sinal de minha gratidão por tudo
o que recebo de vós. Desejo,
ainda, participar ativamente na
missão da Igreja de santificar,
evangelizar e promover a vida
dos irmãos e irmãs sofredores.

tamos pão e vinho, dons da terra
e do trabalho. Pela Igreja missionária vos louvamos, vede a
messe que precisa de operários.
Há muitos consagrados anunciando sem temor e tantos perseguidos dando a vida pela fé. Mas
quem faz de sua vida um sinal
de comunhão também dá testemunho nos convida à conversão.

(30º e 33º Domingo)

Céus e terra proclamam sua
glória. Bendito é o que vem em
nome desse Deus. Hosana em
toda terra, hosana em toda
terra, hosana em toda terra,
hosana lá no céu (bis) .

(32º, 33º Domingo e 34º Domingo-Cristo Rei)

CANTO DA COMUNHÃO

Vem, e eu mostrarei que o meu
caminho te leva ao Pai, guiarei
os passos teus e junto a ti hei de
seguir. Sim, eu irei e saberei
como chegar ao fim. De onde
vim aonde vou, por onde irás,
irei também.

que fiz, o que vivi. O pão que
ofertarei, pouco depois comungarei. Assim, tudo o que é meu,
sinto também que é de Deus.

Vem, eu ti direi o que ainda estás a
procurar. A verdade é como o sol
e invadirá teu coração. Sim, eu
irei e aprenderei minha razão
de ser. Eu creio em Ti, que crês
em mim e à Tua luz verei a luz.

Esforço, trabalhos e sonhos, o
amor concreto e feliz deste dia.
Por Cristo, com Cristo e em

Vem, e eu ti farei da Minha vida
participar. Viverás em Mim aqui,
viver em Mim é o bem maior. Sim,

Os dons que trago aqui são o

29º ao 34º domingo do tempo comum

Vem que a terra espera quem
possa e queira realizar, com
amor, a construção de um mundo
novo muito melhor! Sim, eu irei
e levarei teu nome aos meus irmãos. Iremos nós e o teu amor
vai construir enfim a paz!
(29º e 30º Domingo, Celebração da Palavra)

Tu és minha vida, outro

Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu
viver e até quando Tu quiseres.
Já não sentirei temor, pois estás
aqui, Tu estás no meio de nós!
Creio em ti Senhor, vindo de Maria, Filho Eterno e Santo, homem
como nós. Tu morrestes por amor,
vivo estás em nós, Unidade Trina
com o Espírito e o Pai. E um dia
eu bem sei, Tu retornarás. E abrirás o Reino dos céus!
Tu és minha força, outro Deus
não há. Tu és minha paz, minha
liberdade. Nada nesta vida nos
separará. Em tuas mãos seguras
minha vida guardarás. Eu não
temerei o mal, Tu me livrarás. E
no Teu perdão viverei!
Ó Senhor da vida, creio sempre
em Ti! Filho Salvador, eu espero
em Ti. Santo Espírito de Amor,
desce sobre nós. Tu de mil caminhos nos conduzes a uma fé. E
por mil estradas onde andarmos
nós. Qual semente nos levarás!

(31º, 32º e 33º Domingo)

O Filho do homem virá, virá,

na sua glória virá, virá para
julgar virá, virá, todos os povos
e reinará!
Falou Deus o Senhor, chamou

a terra, do nascente ao poente a
convocou. Deus refulge em Sião,
beleza plena, não se cala ante
nós, que ele chamou (bis).
Reuni, na minha frente, os meus
eleitos que a aliança selaram,
ante o altar. Testemunho será o
próprio céu, porque Deus, ele
mesmo, vai julgar (bis).
Eu não vim criticar teus sacrifícios, estão diante de mim teus
holocaustos. Não preciso do gado
de teus campos, nem dos muitos
carneiros de teus pastos (bis).
Faze a Deus sacrifício de louvor,
cumpre os votos que a ele tu fizeste.
Vem, me invoca na hora das angústias, eu virei te livrar do que
sofreste (bis).
Se tu vês um ladrão, foges com
ele e com os grupos de adúlteros
te juntas. Tua boca utilizas para o
mal, tramam os lábios as fraudes
que são muitas. (bis)
(34º Domingo-Cristo Rei)

O SENHOR NOS ENVIA EM MISSÃO

Que santidade de vida! Que

homens devemos ser! Pois se tudo
no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus!
Que luta devemos travar! No novo
céu e na nova terra iremos morar.
Somos Senhor tua Igreja que
aguarda e apressa tua vinda gloriosa que o Senhor nos encontre
em paz puros e santos (bis).
Que é feito da sua promessa?
Perguntam e zombam de Deus.
Mas o Senhor virá, ele não tardará que eu seja santo, santo, santo,
pois Deus é Santo, Santo, Santo.
Que a santidade da minha vida
apresse o Senhor e ele logo virá.
(30º e 31º Domingo)

Pelo batismo recebi uma

missão, vou trabalhar pelo Reino
do Senhor. Vou anunciar o Evangelho para os povos, vou ser
profeta, sacerdote, rei e pastor.
Vou anunciar a Boa Nova de
Jesus, como profeta recebi esta
missão, lá onde eu for serei fermento, sal e luz, levando a todos
a mensagem de cristão.
O evangelho não pode ficar parado, vou anunciá-lo, esta é minha
obrigação. A messe é grande e
precisa de operários, vou cooperar na evangelização.
Sou mensageiro enviado do
Senhor, onde houver trevas irei
levar a luz. Também direi a todos
que Deus é Pai, anunciando a
mensagem de Jesus.

(32º e 33º Domingo)

Honra, glória, louvor sempi-

terno a Jesus, a Jesus Redentor!
Deus de Deus, Luz de Luz, Verbo
eterno, Cristo Rei, do Universo
Senhor.
Jesus Rei Deus verdadeiro, o
teu Reino venha a nós, obedeça
o mundo inteiro, ao poder de
tua voz.
Também nós Brasileiros, queremos, de Jesus a realeza aclamar!
De nossa alma os afetos supremos
são por Ele, sua lei, seu Altar!
O estandarte do amor se desdobra, brilha aí o sinal do perdão!
Ele guia os valentes à obra do
divino e imortal Coração.

(34º Domingo-Cristo Rei)

“Devolvei a Deus
o que é de Deus” (Mt 22,21).

GRÁFICA DOM VIÇOSO (31) 3557-1233

eu irei e viverei a vida inteira
assim. Eternidade é na verdade,
o amor vivendo sempre em nós.

