
 
 

 

 

♫ ENTRADA:   
Glória, glória, glória ao Senhor  

pelos séculos dos séculos. 
 

♫ APRESENTAÇÃO DOS DONS:   

Cristo vence, Cristo reina,  

Cristo, Cristo impera. 
 

♫ COMUNHÃO:    

O Corpo de Jesus é alimento,  

O Seu Sangue bebida verdadeira; 

Viverá para sempre o homem novo  

Que tomar deste pão e deste vinho. 
 

♫ PÓS COMUNHÃO:    

Jesus Cristo, ontem e hoje,  

por toda a eternidade. 

Jesus Cristo, ontem e hoje,  

por toda a eternidade. 
 

♫ FINAL:    

Hinos de glória cantemos ao Senhor! 

Cantemos: “Vitória! Aleluia!”  

«O seu poder é eterno»    
 

No tempo de Jesus, o Messias esperado, era entendido de maneiras muito diver-
sas, na forma concreta como haveria de vir restaurar o reino de Israel. 
Jesus, para falar de Si mesmo, escolhe este título de Filho do Homem. 
Talvez por ser aquele que menos se presta a confusões com formas demasiado 
humanas e terrenas de entender o Reino de Deus. 
A mensagem que esta figura do Filho do Homem quer transmitir é simples: a  últi-
ma palavra a respeito da vida e da história do universo é de Deus. 
Enviado por Deus, Jesus é o Filho de Deus, Aquele cujo “poder é eterno”. 
Aos olhos do mundo pode parecer que não. 
Mas, “não passará jamais e o seu reino não será destruído”! 
 

Vives da consciência de que tudo se resume a Deus e se finaliza n’Ele? 

1. LEITURA DA PROFECIA DE DANIEL (Dan 7, 13-14) 
 

Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as 
nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do 
homem. Dirigiu-Se para o Ancião venerável e conduzi-
ram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a hon-
ra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas O servi-
ram. O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu 
reino não será destruído.   
 

Palavra do Senhor. 



SALMO RESPONSORIAL: Salmo 92 (93), 1ab.1c-2.5        
 

Refrão: O Senhor é rei num trono de luz.  
 [O Senhor é rei.] 

 

O Senhor é rei, 
revestiu-Se de majestade, 
revestiu-Se e cingiu-Se de poder. Refrão  
 

Firmou o universo, que não vacilará. 
É firme o vosso trono desde sempre, 
Vós existis desde toda a eternidade. Refrão  
 

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé, 
a santidade habita na vossa casa 
por todo o sempre. Refrão  

2. LEITURA DO APOCALIPSE (AP 1, 5-8)  
 

Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Príncipe 
dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu 
sangue nos libertou do pecado e fez de nós um 
reino de sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele a 
glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen. 
Ei-l’O que vem entre as nuvens, e todos os olhos 
O verão, mesmo aqueles que O trespassaram; e 
por sua causa hão-de lamentar-se todas as tribos 
da terra. Sim. Amen. «Eu sou o Alfa e o Ómega», 
diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que 
há-de vir, o Senhor do Universo». 
 

Palavra do Senhor. 

«O Príncipe dos reis da terra fez de nós um reino de sacerdotes para Deus»    
 

Quando falamos de relação entre pessoas, quando falamos de Amor, no coração 
de cada um de nós habita um sonho de uma entrega total, de uma radicalidade de 
comunhão que a realidade do que somos, fruto da nossa fragilidade, se encarrega 
de negar. 
É por isso que a insatisfação se apodera de nós. 
E nós sofremos com isso: gostávamos de ser mais e melhores!  
Sempre! E sem qualquer falha! 
Mas não somos capazes, só por nós, de vencer esta distância entre o que o nosso 

�  EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

(Jo 18, 33b-37) 
 

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». Jesus 
respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que to disseram 
de Mim?». Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e 
os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus 
respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse des-
te mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não fosse entregue 
aos judeus. Mas o meu reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, 
Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso 
nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aque-
le que é da verdade escuta a minha voz». 
 

Palavra da salvação. 

«É como dizes: sou Rei»    
 

Quando já não há lugar para equívocos, quando não há 
mais o risco de O confundirem com a imagem que tinham 
do Messias, Jesus aceita finalmente ser chamado de rei. 
Porque Ele é, de facto, Rei! 
Não é um rei como aqueles que a natureza humana imagi-
na, rodeado de riquezas e apoiado na força dos exérci-
tos… 
A linguagem da Cruz é de facto, como dizia S. Paulo, 
“escândalo para os judeus e loucura para os gentios”. 
Mas não deixa de ser a verdadeira sabedoria. 

Por muito que nos custe a entendê-lo, a coroa de espinhos é a verdadeira coroa 
que todos devemos aspirar alcançar! 
E o trono da Cruz é o único trono onde vale a pena sentarmo-nos!... 
 

Que realeza procuras e anseias alcançar? 

coração anseia e aspira e o que somos capazes de concretizar. 
O sacerdócio de Jesus é único: Ele oferece-Se inteiramente ao Pai e aos irmãos. 
Dá tudo! 
E torna possível que cada um de nós o faça também! 
Desafia-nos a fazer da obediência ao Pai e do serviço dos irmãos o tesouro e o 
segredo da nossa vida! 
 

A tua vida é (quer ser) um sacerdócio à maneira de Jesus? 


