CRISTO REI

Hoje é a festa de Cristo-Rei, em que nos
lembramos que Jesus Cristo é Rei de todo
o Universo, junto com Deus Pai.
Como Jesus disse a Pilatos, o Seu reino
não é deste mundo, por isso Jesus não
teve, quando viveu, um país onde
governasse, com soldados para o
defender e criados para o servir.
Jesus é Rei do nosso Espírito e do nosso
coração, de todos e cada um de nós. Por
isso devemos preocupar-nos em dar a
Jesus a importância que Ele merece, na
nossa vida de todos os dias, e fazer tudo o
que sabemos que Jesus gosta, e portarnos sempre bem
Quem já jogou a um jogo que se chama
“O rei manda”? Neste jogo tem que se
fazer tudo o que o rei manda, mas não se
pode fazer o que mandam os outros, que
não são o rei.
Vamos jogar ao “rei manda”, com CristoRei no nosso coração.

Leitura: Dan 7, 13 - 14
Leitura da Profecia de Daniel
Contemplava eu a noite, quando tive uma visão: sobre as nuvens do céu,
chegou alguém que parecia um filho do homem. Ele dirigiu-se para o Pai,
e levaram-no à sua presença.
Foi-lhe dado o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, de todas as
línguas e nações o serviram.
O seu poder é eterno, não acabará nunca, e o seu reino nunca será
destruído.

Evangelho: Jo 18, 33b - 37
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São João
Naquele tempo, disse Pilatos, quando interrogava Jesus:
- Tu és o Rei dos judeus?
Jesus respondeu-lhe:
- És tu que o dizes, ou disseram-te isso de Mim?
- Eu sou romano, não sei nada disso. Foi o teu povo, os judeus e os
sumos sacerdotes que te entregaram a mim. Que fizeste?
Disse-Lhe Pilatos. Jesus respondeu:
- O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste
mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue
aos judeus. Mas o meu reino não é daqui.
Disse-Lhe Pilatos:
- Então Tu és rei?
Jesus respondeu-lhe:
- É como dizes: sou Rei. Foi para isso que nasci e vim ao mundo,
para que todos saibam a verdade, e para que todos acreditem em
Mim.

Hoje é o último domingo do ano litúrgico. O ano normal, ou ano civil,
começa no dia 1 de Janeiro e acaba no dia 31 de Dezembro. O ano
escolar, ou ano lectivo, começa em Setembro de um ano, no princípio
das aulas, e acaba em Julho do próximo ano, no fim das aulas.
Também a Igreja tem um ano especial, que se chama ano litúrgico.
O ano litúrgico começa no ____________, com a preparação para o
________, em que se celebra o princípio da vida de _________ na terra.
Na altura da _______ celebram-se os acontecimentos relacionados com
a morte e ____________ de Jesus. Começa Por a ___________, que é a
preparação para a Páscoa, e dura _________ dias, tal como os quarenta
dias que Jesus esteve no _______. Na Semana ________, celebra-se a
paixão e _________ de Jesus, e no __________ de Páscoa, a Sua
ressurreição. O tempo da Páscoa termina com a celebração da ________
de Jesus ao Céu, e a descida do Espírito Santo (_________).
Durante o resto do ano, que se chama o Tempo _____, vamos falando do
que Jesus _______ enquanto esteve na ____. No fim do ano litúrgico
falamos especialmente sobre o que Jesus ensinou acerca da _____
eterna, junto a _______ Pai.
Neste último domingo do ano litúrgico, celebramos a festa de ________,
em que recordamos que Jesus é _____ de todo o Universo.
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ESTA SEMANA, QUANDO REZARES À NOITE, VAIS PENSAR SE CRISTO É O
TEU REI OU NÃO. SE CRISTO (JESUS) É O TEU REI, ISSO QUER DIZER QUE TU
FAZES SEMPRE O QUE JESUS QUER QUE TU FAÇAS.
SE CALHAR VAIS CONCLUIR QUE JESUS É O TEU REI, MAS ÀS VEZES NÃO
FAZES TUDO COMO ELE GOSTA. SE FOR ASSIM, PEDES-LHE DESCULPA DAS
VEZES QUE NÃO FAZES O QUE O REI MANDA, E VAIS TENTAR FAZER
SEMPRE A VONTADE DE JESUS, OU SEJA, VAIS TENTAR PORTAR-TE
SEMPRE BEM.

Perto de Lisboa, do outro lado da ponte, há um grande monumento chamado
Cristo-Rei, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Com certeza, todos vocês já
viram esse monumento ao longe. Quem é que já o foi visitar?
É um monumento muito alto, com uma imagem de Cristo-Rei, de braços abertos,
virada para Lisboa. A imagem é da autoria do escultor Mestre Francisco Franco,
e tem 28 metros de altura e 28 metros de largura entre a ponta dos dedos. O
pedestal tem 82 metros, ou seja, tem 110 metros de altura total, o que faz com
que seja possível vê-lo a 20 quilómetros de distância.
A ideia de construir este monumento nasceu em 1934, com uma visita do Sr
Cardeal Patriarca de Lisboa ao Brasil, onde existe um monumento parecido, o
Cristo-Rei do Corcovado. A decisão da construção foi tomada em 1937, mas era
preciso juntar muito dinheiro, por isso foi aberto um peditório na diocese para
juntar dinheiro para construir o monumento. Entretanto começou a segunda
guerra mundial, e foi decidido que o monumento seria dedicado ao Sagrado
Coração de Jesus, em agradecimento por Portugal não ter entrado na guerra.
Finalmente, em 1950, já havia dinheiro suficiente para começar a construção, e
foi concluído e inaugurado em 1959. Todo o dinheiro para a construção veio de
donativos das pessoas, e todos contribuíram, desde os ricos aos pobres, conforme
as suas possibilidades.
Agora que já sabes a história do monumento, pede aos teus pais para ir visitá-lo.

