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PREFÁCIO DE CRISTO REI 
Vere dignum et justum est, aequum et 
salutare, nos tibi semper, et ubique gratias 
agere: Domine sancte, Pater omnipotens, 
aeterne Deus: Qui unigenitum Filium tuum 
Domine nostrum Jesum Christum, 
Sacerdotem aeternum et universorum 
Regem, oleo exsultationis unxisti: ut 
seipsum in ara crucis, hostiam immaculatam 
et pacificam offerens, redemptionis 
humanae sacramenta perageret: et suo 
subjectis imperio omnibus creaturis, 
aeternum et universale regnum, immensae 
tuae traderet Majestati: regnum veritatis et 
vitae; regnum sanctitatis et gratiae; regnum 
justitiae, amoris et pacis. Ed ideo cum 
Angelis et Archangelis, cum Thronis et 
Dominationibus, cumque omni militia 
coelestis exercitus hymnum gloriae tuae 
canimus, sine fine dicentes: 

R. Sanctus... 

É verdadeiramente digno e justo, necessário 
e salutar, que sempre e em toda a parte Vos 
rendamos graças, Senhor Santo, Pai 
onipotente e Deus eterno; que ao vosso 
Unigênito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, 
Sacerdote eterno e Rei do universo, ungistes 
com o óleo da exultação, para que, 
oferecendo-se a si mesmo na ara da cruz, 
como hóstia imaculada e pacífica, realizasse 
o mistério da redenção da humanidade, e, 
após haver submetido ao seu império todas 
as criaturas, entregasse à vossa infinita 
Majestade um reino eterno e universal: 
reino de verdade e de vida, reino de 
santidade e de graça, reino de justiça, amor 
e paz. Por isso, em união com toda a milícia 
do exército celeste, cantamos um hino à 
vossa glória, repetindo sem fim: 

R. Santo... 

 

COMMUNIO 
Ps. 28, 10 et 11 - Sedébit Dóminus Rex in 
aetérnum: Dóminus benedícet popúlo suo in 
pace. 

O Senhor sentar-se –á como Rei para 
sempre. O Senhor dará a paz ao seu povo. 
 

POSTCOMMUNIO 
Immortalitátis alimóniam consecúti, 
quaésumus, Dómine: ut, qui sub Christi 
Regis vexíllis militáre gloriámur, cum ipso, 
in coelésti sede, iúgiter regnáre possímus. 
Qui tecum vívit et regnat in unitáte Spíritus 
Sancti, Deus, per ómnia saécula 
saeculórum. 

R. - Amen. 

Havendo recebido, Senhor, o pão da vida 
eterna, humildemente Vos suplicamos a 
graça de militar na terra sob o estandarte de 
Cristo para merecermos reinar com Ele no 
Céu para sempre. Que convosco vive e 
reina, na unidade do Espírito Santo, Deus, 
pelos séculos dos séculos. 

R. – Amen. 
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***MISSA DO DIA*** 

NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO REI 

 
 

 
 

 
 

INTRÓITO 
 
Ap. 5, 12; 1, 6 - Dignus est Agnus, qui 
occísus est, accípere virtútem, et 
divinitátem, et sapiéntiam, et 
fortitúdinem, et honórem. Ipsi glória et 
impérium in saécula saeculórum. 

Ps. 71, 1 - Deus, iudícium tuum Regi 
da: et iustítiam tuam Fílio regis. 

Glória Patri… 

Ap. 5, 12; 1, 6 - Dignus est Agnus… 

Digno é o Cordeiro, que foi imolado, 
de receber o poder, a divindade, a 
sabedoria, a honra, e a fortaleza. Dele 
seja a glória e o império pelos séculos 
dos séculos. 

Sl. Dai, Senhor, a vossa equidade ao 
Rei e a Vossa justiça ao Filho do Rei. 

Glória ao Pai... 

Digno é o Cordeiro... 

 
 
 

ORATIO (COLETA) 
 

Omnípotens sempitérne Deus, qui in 
dilécto Fílio tuo, universórum Rege, 
ómnia instauráre voluísti: concéde 
propítius: ut cunctae famíliae géntium, 
peccáti vúlnere disgregátae, eius 
suavíssimo subdántur império.  

Qui tecum vívit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 
saécula saeculórum. 
R. - Amen. 

 

Senhor onipotente, que Vos dignastes 
reconstituir todas as coisas na pessoa do 
Vosso amado Filho, Rei do universo, 
concedei-nos, por Vossa misericórdia, 
que as nações divididas pela ferida do 
pecado, se agreguem sob o Seu império 
santíssimo. 

Que convosco vive e reina na unidade 
do Espírito Santo, pelos séculos dos 
séculos. 

R. Amen. 
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EPISTOLA (Col 1, 12-20) 

Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Colossenses. 

Irmãos: Damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da sorte 
dos Santos na luz; o qual nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o 
reino do Filho do seu amor, no qual, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão 
dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o Primogênito de toda a criatura; 
porque nele foram criadas todas as coisas nos Céus e na Terra, as visíveis e as 
invisíveis, quer sejam os Tronos, quer as Dominações, quer os Principados, quer as 
Potestades; tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é a cabeça do corpo da Igreja, 
é o princípio, o primogênito dentre os mortos; de maneira que Ele tem a primazia 
em todas as coisas. Porque foi do agrado de Deus que residisse nEle toda a 
plenitude e que por Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, pacificando, 
pelo sangue e pela cruz, tanto as coisas da Terra, como as coisas do Céu, em jesus 
Cristo Nosso Senhor. 

R. Deo grátias. 

 
 
 

GRADUAL 

Ps. 71, 8 et 11 - Dominábitur a mari 
usque ad mare, et a flúmine usque ad 
términos orbis terrárum. 

V. Et adorábunt eum omnes reges 
terrae: omnes gentes sérvient ei. 

Dominará dum mar a outro mar e desde 
o rio aos confins da terra. 

V. E ador-alo-ão todos os reis da Terra 
e todos os povos O hão de servir. 

 
 
 
 

ALELUIA 

Allelúia, allelúia. 

Dan. 7, 14 - Potéstas eius, potéstas 
aetérna, quae non auferétur: et regnum 
eius quod non corrumpétur. Allelúia. 

Aleluia, Aleluia. 

O poder dEle é um poder eterno que 
ninguém domina e o seu reino é um 
reino que não será destruído. Aleluia. 
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EVANGELHO (Jo 18, 33-37) 

Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

� Sequentia Sancti Evangélii secundum 
Joánnem. 

R. Glória tibi, Domine. 

O Senhor seja convosco 

R. E com vosso espírito. 

� Seqüência do santo Evangelho 
segundo João. 

R. Glória a Vós, Senhor. 

Naquele tempo: Disse Pilatos a Jesus: Tu és o Rei dos judeus? Respondeu 
Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que to disseram de mim? 
Respondeu Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que 
te entregam nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus: O meu reino não é 
deste mundo; se o meu reino fosse deste mundo, certamente que os meus ministros 
se haviam de esforçar para que eu não fosse entregue aos judeus; mas o meu reino 
não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu o dizes, 
sou Rei. Nasci e vim ao mundo para dar testemunho da verdade; todo o que está 
pela verdade ouve a minha voz. 

R. Laus tibi, Christe. 
 

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM 
 
Ps. 2, 8 - Póstula a me, et dabo tibi 
gentes haereditátem tuam, et 
possesiónem tuam términos terrae. 

Pede-me e dar-te-ei as nações em 
herança e para teu domínio os confins 
da terra.

 
 

SECRETA 
 
Hóstiam tibi, Dómine, humánae 
reconciliatiónis offérimus: praesta, 
quaésumus, ut quem sacrifíciis 
praeséntibus immolámus, ipse cunctis 
géntibus unitátis et pacis dona concédat 
Iesus Christus Fílius tuus Dóminus 
noster. Qui tecum vívit et regnat in 
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 
saécula saeculórum. 

R. - Amen. 

Nós Vos oferecemos, Senhor, a hóstia 
da reconciliação dos homens; fazei que 
Aquele que imolamos neste sacrifício 
conceda às nações a unidade e a paz, 
Jesus Cristo, Vosso Filho Nosso 
Senhor, que convosco vive e reina na 
Unidade do Espírito Santo pelos 
séculos dos séculos. 
 

R. – Amen. 

 


