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Cristo-Rei: O Amor como reino
Oração inicial
Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis
e acendei neles o fogo do Vosso amor.
Enviai, Senhor, o Vosso Espírito,
e tudo será criado, e renovareis a face da terra.

1 / STATIO (Preparação)
«Deixa um momento as tuas ocupações habituais, ó homem; entra
um instante em ti mesmo, longe do tumulto dos teus pensamentos.
Põe de parte os cuidados que te apoquentam e liberta-te agora das
inquietações que te absorvem. Entrega-te uns momentos a Deus;
descansa por algum tempo na sua presença» (Sto. Anselmo).

2 / LECTIO (Leitura): Que diz o texto?
35

O povo estava presente a observar. E os chefes, por sua vez, troça-

vam, dizendo: «Salvou outros, que se salve a si mesmo, se é o Cristo
de Deus, o eleito!».
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36

Também os soldados o escarneciam. Aproximando-se, ofereciam-

lhe vinagre, 37 dizendo: «Se Tu és o rei dos judeus, salva-te a ti
mesmo!».
38

Por cima dele havia um letreiro: «Este é o rei dos judeus».

39

Um dos malfeitores suspenso na cruz blasfemava contra Ele, di-

zendo: «Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós!».
40

Mas o outro, em resposta, repreendendo-o severamente, afirmou:

«Nem a Deus temes, tu que estás sujeito à mesma pena?». 41 Para nós
é justo, pois recebemos o que as nossas ações mereciam, mas este
nada fez de errado». 42 E dizia: «Jesus, recorda-te de mim quando fores para o teu reino».
43

Ele disse-lhe: «Ámen te digo: hoje estarás comigo no paraíso».
(Lc 23, 35-43) Tradução da CEP

•

O que disseram as autoridades acerca de Jesus?

•

O que fizeram os soldados?

•

O que queria significar a inscrição que estava na cruz de Jesus?

•

De que reclama com Jesus um dos malfeitores?

•

O que é que o outro malfeitor reconhece?

•

O que Jesus lhe diz?

3 / MEDITATIO (Meditação): O que me diz o texto?
À Igreja de Jesus ainda falta alguma coisa para interiorizar a lógica
da realeza de Jesus. Depois dos exércitos para impor a cruz, das conversões forçadas e das fogueiras para combater as heresias, continuamos a manter estruturas que nos equiparam aos reinos deste
mundo… A Igreja, corpo de Cristo e seu sinal no mundo, necessita
que o seu Estado com território (ainda que simbólico) seja equiparado a outros Estados políticos? A Igreja, esposa de Cristo, necessita
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de servidores que se comportam como se fossem funcionários superiores do império? A Igreja, serva de Cristo e dos homens, necessita de estruturas que funcionam, muitas vezes, apenas segundo a
lógica do mercado e da política? Que sentido é que tudo isto faz?
(Dehonianos)

•

Em qual das personagens me vejo refletido?

•

Como aceito na minha vida os problemas, sofrimentos, doenças,
acontecimentos inesperados? Partilho-os com Deus ou protesto
com Deus?

•

Procuro entender a "sabedoria da cruz"?

•

Como entendo essa atitude de servir para reinar? Gosto de estar
ao serviço ou de ser servido?

4 / ORATIO (Oração)
Eu quero enaltecer-te, ó meu Deus e rei,
e bendizer o teu nome para sempre.
2
Todos os dias te hei de bendizer;
e louvarei o teu nome para sempre:
3
O Senhor é grande e digno de todo o louvor,
e a sua grandeza é insondável.
4
Uma geração transmite à outra o louvor das tuas obras,
e todos proclamam os teus prodígios.
5
Eles aclamam o esplendor da tua majestade,
e eu meditarei sobre as tuas maravilhas.
6
Eles falam do poder dos teus prodígios impressionantes,
e eu anunciarei a tua grandeza.
7
Assim exprimem a memória da tua imensa bondade
e cantam a tua justiça.
8
O Senhor é clemente e compassivo,
é paciente e cheio de misericórdia.
9
O Senhor é bom para com todos,
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3

e a sua compaixão envolve todas as suas criaturas.
10
Louvem-te, Senhor, todas as tuas criaturas;
que todos os teus fiéis te bendigam.
11
Difundam a glória do teu reino
e proclamem as tuas proezas,
12
dando a conhecer aos humanos as proezas de Deus
e o glorioso esplendor do seu reino.
13
O teu reino é um reino para todos os séculos,
e o teu domínio estende-se por todas as gerações.
14
O Senhor ampara todos os que caem
e reanima todos os abatidos.
15
Todos têm os olhos postos em ti,
e Tu lhes dás o alimento, a seu tempo.
16
Tu abres a tua mão
e sacias todos os seres vivos com generosidade.
17
O Senhor é justo em todos os seus caminhos
e fiel para com todas as suas obras.
18
O Senhor está perto para todos os que o invocam,
para todos os que o invocam em verdade.
19
Ele realiza a vontade dos que o temem;
escuta os seus gritos e salva-os.
20
O Senhor guarda todos os que o amam,
mas extermina todos os malfeitores.
21
Que a minha boca proclame os louvores do Senhor,
e todo o ser vivo bendiga o seu santo nome,
por toda a eternidade.

5 / CONTEMPLATIO (Contemplação)
Na hora da interiorização da mensagem, no passo da contemplação,
pode ser útil tomar a seguinte frase e aplicá-la aos diversos âmbitos
da vida:
•

Cristo Rei, reina em meu coração para que eu possa ser cada vez
mais um ser de oração;
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•

Cristo Rei, reina em meu coração para que eu possa aprender o
caminho do perdão;

•

Cristo Rei, reina em meu coração para...

6 / ACTIO (Ação)
O ano litúrgico está a chegar ao final. Eis as propostas de ação para
esta semana:
Dimensão Pessoal – Faz um exame de consciência sobre a tua relação com Jesus, cujo reinado é marcado por estar ao serviço dos outros. Como aceitas a concretização deste reinado na tua vida? Qual
o teu grau de compromisso, como discípulo-missionário, em anunciar Jesus e o seu modo de viver?
Dimensão Comunitária – Dando continuidade ao Dia Mundial dos
Doentes, conjuntamente, com dois ou três elementos do teu serviço
/ grupo paroquial, visita pessoas e acompanha-as nas suas necessidades.
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