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Cristo reina nos corações dos 

homens porque, com a sua 

super eminente caridade e 

com a sua mansidão e 

bondade faz-se amar  pelas 

almas, de modo que, nunca 

ninguém —entre todos os 

nascidos— foi, nem nunca será 

tão amado como Jesus Cristo. 

Jesus Cristo, enquanto homem 

recebe o título e a potestade 

de Rei; pois enquanto homem, 

Ele recebeu do Pai o poder, a 

honra e o reino; como Verbo de Deus, cuja substância é idêntica à do 

Pai, tem em comum com Ele o que é própio da divindade e, por isso, 

possui também como o próprio Pai o mesmo império supremo e 

absolutíssimo sobre todas as criaturas. 

[CARTA ENCÍCLICA QUAS PRIMAS DO PAPA PÍO XI] 

 

Aproximeno-nos com profunda reverência do trono de sua Majestade, o nosso 

divino Rei, Jesus Cristo, e ofereçamos-lhe a homenagem da nossa humilde 

adoração. Adoremos e louvemos  Aquele de quem o Pai eterno disse: “Pede-me e 

eu te darei os gentíos e as nações por herança”.  (Salmo 2, 8)  

Veneramos, oh Jesus, o Vosso reino eterno que possuis como Filho do Rei Eterno, 

igual em tudo ao Pai em majestade, omnipotência e glória. Vossos são os céus e 

vossa é a terra. Vós creasteis o universo e tudo quanto existe. Todas as cosas foram 

feitas por Vós e, sem Vós, nada se fez na criação. O mundo inteiro é vosso e vós 

reinareis de mar en mar, até aos últimos confins da terra.

 

Queridos amigos da Família ACI, queridas Irmãs,  

A solenidade de NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO, é uma festa que 

encerra sempre o Ano Litúrgico, no qual se foi meditando sobre o mistério da sua vida, 

pregação e sobre o anúncio do Reino de Deus. 

Que Cristo comece a reinar nos nossos corações, a partir do momento em que nós o 

permitamos; vamos, pois, criar o Reino de Cristo em nós próprios  no lugar onde vivemos, 

estudamos, trabalhamos… e rezamos. 

Com amizade,  

Claudia Iwanica, Isabel Branco, Juan Jairo Lavarde, Vanessa Amarelle,  

H. Janet Andrade, H. Pilar Guzmán, H. Belen  
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