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Oração em Família

“Todo aquele que é da verdade escuta 
a minha voz’” (Jo 18,37)

Solenidade de Cristo Rei
20 e 21 de novembro de 2021

Leitor:  : Neste final de semana com a Soleni-
dade de Cristo Rei encerramos mais um ano 
litúrgico. Louvemos a Deus pelo caminho fei-
to no seguimento a Cristo durante este tem-
po.
Leitor: Iniciemos nossa oração da Santíssima 
Trindade: + em nome do Pai, e do Filho e do Es-
pírito Santo. Amém!

Ambiente: Prepare um lugar especial na sua casa para reunir 
seus familiares para realizar a oração. Tenha por perto bíblia, 

vela, crucifixo, imagem de Nossa Senhora e flores.

Leitura do Evangelho

Leitor: São Marcos narra Jesus coroado diante 
de Pilatos coroado de espinhos.

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo se-
gundo João (Jo 18,33b-37)

33bPilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: ‘Tu 
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Meditação da Palavra

Diante de Pilatos Jesus responde que é rei, 
mas não deste mundo. Jesus é rei, mas um rei 
totalmente diferente. A lógica do seu Reino 
não está na força, mas na lógica do amor e do 
serviço. Interessante que Jesus deixou passar 
momentos em que a multidão queria fazê-lo 
rei e, somente quando está sozinho, flagela-
do e corado de espinhos, é que afirma ser rei. 
O poder de Cristo está no dar a vida, no servi-
ço, no amor sem limites para salvar a huma-

és o rei dos judeus?’ 34Jesus respondeu: ‘Estás di-
zendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram 
isto de mim?’ 35Pilatos falou: ‘Por acaso, sou ju-
deu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entre-
garam 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!
Todos: Glória a vós, Senhor! 
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nidade. Toda a missão de Jesus e de dar teste-
munho da verdade. “Todo aquele que é da ver-
dade escuta a minha voz”. Acolher a verdade 
e o seu Reino significa seguir os seus passos e 
fazer da vida um dom de amor aos irmãos. 

Preces

Leitor: Demos graças a nosso Salvador, que veio 
a este mundo para ser Deus-conosco; e o acla-
memos, dizendo:
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

1. Senhor Jesus Cristo, luz que vem do alto e pri-
mícias da ressurreição futura, dai-nos a graça 
de vos seguirmos, para que, livres das sombras 
da morte, caminhemos sempre na luz da vida. 
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

2. Mostrai-nos vossa bondade, refletida em to-
das as criaturas, para contemplarmos em to-
das elas a vossa glória.
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

3. Não permitais, Senhor, que hoje sejamos 
vencidos pelo mal, mas tornai-nos vencedo-
res do mal pelo bem.
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!
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4. Vós, que no Jordão fostes batizado por João 
Batista e ungido pelo Espírito Santo, santificai 
todas as nossas ações deste dia com a graça do 
mesmo Espírito.
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!

5. Recebei, Senhor, as almas dos nossos irmãos 
e irmãs que morreram, e concedei-lhes vosso 
perdão e a glória eterna.
R. Cristo, rei da glória, sede nossa luz e alegria!
(intenções livres)

Oração final
Todos: Pai nosso, que estais nos céus, santifi-
cado seja o vosso nome; venha a nós o vosso 
Reino, seja feita a vossa vontade assim na ter-
ra 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 ofendi-
do; e não nos deixeis cair em tentação, mas li-
vrai-nos do mal. Amém!

Leitor:  O Senhor nos abençoe, nos livre de todo 
o mal e nos conduza à vida eterna. 
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito San-
to. Amém!
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Baixe a versão para impressão em:
https://arquifln.org.br/

Queremos saber quantos somos! 
Clique no link para confirmar que você rezou 
conosco: http://bit.ly/ObrigadoArquiFloripa


