21 de Novembro de 2021

SOLENIDADE DE CRISTO REI DO UNIVERSO
Disse Jesus: «O meu Reino não é deste mundo. Se fosse, os
mesus servos lutariam para impedir que os judeus me
prendessem. Mas, o meu Reino não é daqui». Pilatos disse:
“Então, tu és Rei?” Jesus respondeu: “Tu dizes que sou Rei.
De facto, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo:
para testemunhar a Verdade. Todos os que são da Verdade,
ouvem-me”.
Jo. 18, 36-37

Oração a Cristo Rei
Jesus, reconheço-Te como Rei Universal
Tudo o que foi feito, foi criado por Ti,
Exerce sobre mim todos os teus direitos.
Renovo as promessas do meu baptismo,
renunciando a Satanás, às suas seduções e às suas obras;
e prometo viver como um bom cristão.
Comprometo-me, em especial, a procurar segundo os meus meios,
o triunfo dos direitos de Deus e da tua Igreja.
Divino Coração de Jesus, ofereço-Te as minhas pobres obras
para conseguir que todos os corações reconheçam a tua sagrada realeza,
e para que assim se estabeleça em todo o mundo, o Teu Reino de Paz.
Amén

“O meu Reino na terra
é a minha vida nas
almas dos homens”.
(Diário Sta. Faustina - 1784)

Queridas Irmãs e amigos da Família ACI:
Nesta Festa de Cristo Rei, convidamos-vos a reflectir sobre a Realeza e o Poder de Jesus. O Reino de Jesus é um
Reino de serviço, humildade, justiça, amor e paz, em oposição aos reinos deste mundo que, muitas vezes, se sustentam
na prepotência, rivalidade e opressão.
Como membros da Família ACI somos chamados a tornar presente o Reino de Deus, através das nossas atitudes,
palavras e obras em todos os días da nossa vida. Demos testemunho d’Ele e sirvamo-Lo nos nossos irmãos,
especialmente os mais necessitados, seguindo o exemplo de Sta. Rafaela. Peçamos a Santa Rafaela, que interceda para
que Cristo Rei nos fortaleça na nossa missão e que nos encontre unidos a trabalhar pelo seu Reino.
Com amizade,
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