Pa r ó qu ia Sã o Pe dr o de Al c â n ta ra
Diocese de Petrópolis

O dia do Senhor
Subsídio litúrgico – Ano B – n. 88
21 de novembro de 2021

Nosso Senhor Jesus Cristo,
Rei do Universo
Solenidade

 I – RITOS INICIAIS 
1. Canto de entrada
Todas as nações * vão se levantar * e louvar ao Senhor
que virá nos salvar. (bis)
Aplaudi, * é o Senhor quem chega. * Aclamai,
toquem as trombetas. * Exultai, * ele vem com toda
glória, * glória.
Hoje estamos em festa, * vibrando com muito amor. *
Felizes nós cantamos ao Senhor. * Aqui nós somos
irmãos, * reunidos neste altar. * Vamos todos juntos
celebrar. * Um novo amanhã, que só Jesus nos dá. *
Abra seu coração, * deixe-o entrar!
2. Saudação inicial
CP. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
3. Ato Penitencial
CP. 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 a ressurgir para uma vida nova.
Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(pausa) Confessemos os nossos pecados:
T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós irmãos e
irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e
palavras, atos e omissões; por minha culpa, minha
tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos
e santos, e a vós irmãos e irmãs que rogueis por mim
a Deus, nosso Senhor.
CP. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
T. Amém.

CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
CP. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
CP. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
4. Glória
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.
5. Oração do dia
CP. Oremos: 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.
 II – LITURGIA DA PALAVRA 
6. 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, aproximandose 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 o seu reino,
um reino que não se dissolverá”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.
7. Salmo Responsorial (Sl 92)
R. Deus é Rei e se vestiu de majestade, * glória ao
Senhor!
Deus é Rei e se vestiu de majestade, * revestiu-se de
poder e de esplendor! (R)
Vós firmastes o universo inabalável, † vós firmastes
vosso trono desde a origem, * desde sempre, ó Senhor,
vós existis! (R)
Verdadeiros são os vossos testemunhos, † refulge a
santidade em vossa casa, * pelos séculos dos séculos,
Senhor! (R)
8. 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”, disse o Senhor
Deus, “aquele que é, que era e que vem, o Todopoderoso”. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação do Evangelho (Mc 11,9.10)
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
S. É bendito aquele que vem vindo, que vem vindo em
nome do Senhor, * e o Reino que vem, seja bendito, ao
que vem e a seu Reino, o louvor!
10. Evangelho (Jo 18,33b-37)
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP.  Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo
segundo João.
T. Glória a vós Senhor.
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
fizeste?” Jesus 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”. Pilatos disse a
Jesus: “Então tu és rei?” Jesus respondeu: “Tu o dizes:
eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso: para dar
testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade
escuta a minha voz”. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
11. Homilia
12. 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 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 a
remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amém.

13. Oração dos fiéis
CP. Irmãos e irmãs, unidos na fé e no amor, dirijamos
as nossas preces ao Cristo Senhor, Rei do Universo,
aclamando com fé:
R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
1. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Pastor, fazei que a
vossa Igreja seja, neste mundo, sinal e antecipação do
vosso Reino. Nós vos pedimos. (R.)
2. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Príncipe da Paz,
fazei desaparecer do mundo a guerra e a violência, e
concedei a paz a todas as nações. Nós vos pedimos. (R.)
3. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador da
humanidade, conservai os fortes, procurai os perdidos
e curai os enfermos. Nós vos pedimos. (R.)
4. Senhor Jesus Cristo, nosso Rei e Juiz eterno,
concedei que sempre levemos uma vida santa, pura e
irrepreensível aos vossos olhos. Nós vos pedimos. (R.)
(outras intenções)

CP. Senhor Jesus Cristo, salvador e guia da
humanidade, concedei as vossas graças ao povo que,

confiando na vossa bondade, vos eleva os seus pedidos.
Vós que viveis e reinais para sempre.
R. Amém.
 III - LITURGIA EUCARÍSTICA 
14. Preparação das Oferendas
Numa noite de fadiga sobre o barco em alto mar. * O
céu começa a clarear, a tua rede está vazia. * Mas a voz
que te chama te mostrará um outro mar, * e sobre
muitos corações a tua rede lançarás.
Doa a tua como Maria aos pés da cruz * e serás *
servo de cada homem, servo por amor, * sacerdote
da humanidade.
Caminhavas no silêncio, esperando além da dor * que
a semente que tu lançavas no bom terreno germinasse.
* Mas o coração exulta porque o campo já está dourado.
* O grão maduro pelo sol * no celeiro pode entrar.
15. Convite à oração
CP. Orai, irmãos e irmãs...
T. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício,
para glória do seu nome, para nosso bem e de toda
a Santa Igreja.
16. Sobre as oferendas
CP. Oferecendo-vos estes dons que nos reconciliam
convosco, nós vos pedimos, ó Deus, que o vosso
próprio Filho conceda paz e união a todos os povos. Por
Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
17. Oração Eucarística I
Prefácio de Cristo, Rei do universo

CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.

CP. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
CP. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e
salvação dar-vos graças, sempre e em todo o lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso. Com
óleo de exultação, consagrastes sacerdote eterno e rei
do universo vosso Filho único, Jesus Cristo, Senhor
nosso. Ele, oferecendo-se na cruz, vítima pura e
pacífica, realizou a redenção da humanidade.
Submetendo ao poder de toda criatura, entregará à
vossa infinita majestade um reino eterno e universal:
reino da verdade e da vida, reino da santidade e da
graça, reino de justiça, do amor e da paz. Por essa razão,
hoje e sempre, nós nos unimos aos anjos e arcanjos, aos
querubins e serafins e toda a milícia celeste, cantando
(dizendo) a uma só voz…
T. Santo, Santo, Santo, Senhor, Deus do universo! O
céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas
alturas! Bendito o que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!
CP. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos
louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho
e Senhor nosso, que abençoeis  estas oferendas
apresentadas ao vosso altar.
T. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!
CP. Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa e
católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só
corpo e governando-a por toda a terra. Nós as
oferecemos também pelo vosso servo o papa N., por
nosso bispo N., e por todos os que guardam a fé que
receberam dos apóstolos.
T. Conservai a vossa Igreja sempre unida.
1C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas N. N.
(pausa) e de todos os que circundam este altar, dos quais
conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles

vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e
por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para
alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas
vidas e a salvação que esperam.
T. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!
2C. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a
sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor
Jesus Cristo; e também São José, esposo de Maria, os
santos Apóstolos e Mártires: Pedro e Paulo, André,
(Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e
Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço
e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião ), e todos os vossos

santos. Por seus méritos e preces concedei-nos sem
cessar a vossa proteção.
T. Em comunhão com toda Igreja aqui estamos!
CP. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos
vossos servos e de toda a vossa família; dai-nos sempre
a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos
entre os vossos eleitos.
CC. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas
oferendas, a fim de que se tornem para nós o Corpo e o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
MEMORIAL - CONSAGRAÇÃO
CP. Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos
a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
CC. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso
Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa
ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso
povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que
nos destes, o sacrifício perfeito e santo, o pão da vida
eterna e cálice da salvação.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

CC. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a
oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de
Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à
vossa presença, para que, ao participarmos deste altar,
recebendo o Corpo e o Sangue de vosso Filho, sejamos
repletos de todas as graças e bênçãos do céu.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
3C. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que
partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. (pausa)
A eles, e a todos os que adormeceram no Cristo,
concedei a felicidade, a luz e a paz.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
4C. E a todos nós pecadores, que confiamos na vossa
imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos,
mas por vossa bondade, o convívio dos Apóstolos e
Mártires: João Batista e Estevão, Matias e Barnabé,
(Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade e Perpétua,
Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia) e todos os vossos

santos. Por Cristo, Senhor nosso.
T. Concedei-nos o convívio dos eleitos!
4C. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e
distribuí-los entre nós.
CP ou CC. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós,
Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém!
18. Rito da comunhão
CP. Obedientes à palavra do Salvador e formados por
seu divino ensinamento, ousamos dizer:
T. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o
vosso nome; venha a nós o vosso reino, seja feita a
vossa vontade, assim na terra como no céu; o pão
nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem

nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
CP. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje
a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e protegidos de todos os
perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a
vinda do Cristo Salvador.
T. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre!
CP. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos Apóstolos:
“Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis
os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja; dailhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T. Amém.
CP. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
T. O Amor de Cristo nos uniu.
(O cumprimento da paz será omitido neste tempo de pandemia.)

T. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de
Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

CP. Felizes os convidados para a Ceia do Senhor! Eis
o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
T. Senhor, eu não sou digno(a) de que entreis em
minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
19. Canto de Comunhão
O meu Reino tem muito a dizer, * não se faz como
quem procurou, * aumentar os celeiros bem mais e sorriu. * Insensato, que vale tais bens, * se hoje mesmo
terás o teu fim? * Que tesouros tu tens pra levar além.
R. Sim Senhor, * nossas mãos * vão plantar o teu
reino. * O teu Pão * vai nos dar * teu vigor, tua paz.
O meu reino se faz bem assim: * se uma ceia quiseres
propor, * não convide amigos, irmãos e outros mais. *

Sai à rua a procura de quem * não puder recompensa te
dar, * que o teu gesto lembrado será por Deus. (R)
O meu reino quem vai compreender? * Não se perde na
pressa que tem, * sacerdote e levita que vão se cuidar.
* Mas, se mostra em quem não se contém, * se
aproxima e procura o melhor * para o irmão agredido
que viu no chão. (R)
O meu reino não pode aceitar, * quem se julga maior que
os demais * por cumprir os preceitos da lei, um a um. * A
humildade de quem vai além * e se empenha e procura o
perdão, * é o terreno onde pode brotar a paz. (R)
20. Depois da Comunhão
CP. Oremos: Alimentados pelo pão da imortalidade,
nós vos pedimos, ó Deus, que, gloriando-nos de
obedecer na terra aos mandamentos de Cristo, Rei do
universo, possamos viver com ele eternamente no reino
dos céus. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
 IV RITOS FINAIS 
21. Bênção final e despedida
CP. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
CP. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho  e
Espírito Santo.
T. Amém.
D. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.

Dízimo é uma questão de amor e compromisso!
Seja dizimista!
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