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Domingo XXXIV e último

NOSSO SENHOR JESUS CRISTO,

REI DO UNIVERSO

Solenidade

LEITURA  I Ez  34

hei-de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas»

Leitura da Profecia de Ezequiel

Eis o que diz o Senhor Deus:

e hei-de encontrá-las.

quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas,
assim Eu guardarei as minhas ovelhas,
para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram
num dia de nevoeiro e de trevas.
Eu apascentarei as minhas ovelhas,
Eu as levarei a repousar, diz o Senhor Deus.
Hei-de procurar a que anda perdida
e reconduzir a que anda tresmalhada.
Tratarei a que estiver ferida,
darei vigor à que andar enfraquecida
e velarei pela gorda e vigorosa.

assim fala o Senhor Deus:

Palavra do Senhor.
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SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23

Refrão: O Senhor é meu pastor:
 nada me faltará.

O Senhor é meu pastor: nada me falta.
Leva-me a descansar em verdes prados,
conduz-me às águas refrescantes
e reconforta a minha alma.

Ele me guia por sendas direitas,
por amor do seu nome.

não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.

Para mim preparais a mesa,

todos os dias da minha vida,

para todo o sempre.

LEITURA  II 1 Cor 15

«Entregará o reino a Deus Pai, para que seja tudo em todos»

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Irmãos:
Cristo ressuscitou dos mortos,
como primícias dos que morreram.
Uma vez que a morte veio por um homem,

porque, do mesmo modo que em Adão todos morreram,

Cada qual, porém, na sua ordem:

a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda.
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quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai,

É necessário que Ele reine,

Palavra do Senhor.

ALELUIA Mc 11

Refrão: Aleluia.     Repete-se

Bendito O que vem em nome do Senhor!
Bendito o reino do nosso pai David!          Refrão

EVANGELHO Mt 25, 31-46

«Sentar-Se-á no seu trono glorioso
e separará uns dos outros»

Naquele tempo,

«Quando o Filho do homem vier na sua glória 

sentar-Se-á no seu trono glorioso.
Todas as nações se reunirão na sua presença,
e Ele separará uns dos outros,

Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita:

que vos está preparado desde a criação do mundo.
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‘Senhor, quando é que Te vimos com fome 
e Te demos de comer, 

Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos,
ou sem roupa e Te vestimos?

E o Rei lhes responderá:

a um dos meus irmãos mais pequeninos,

Dirá então aos que estiverem à sua esquerda:
‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno,

‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede,
peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão,

E Ele lhes responderá:
‘Em verdade vos digo: 
Quantas vezes o deixastes de fazer 
a um dos meus irmãos mais pequeninos,

Estes irão para o suplício eterno, 

Palavra da salvação.


