
 

Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo 

Por Raelen Brandino 

 

“Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo” 

(Jo 18,37) 

 

A Solenidade de Cristo Rei foi instituída pelo Papa Pio XI em 1925, mas 

foi São Paulo VI que, em 1969, deu o nome Solenidade de Nosso Senhor Jesus 

Cristo Rei do Universo e transferiu para o último domingo do ano litúrgico.  

 Cristo é Rei, verdadeiramente não é deste mundo Seu reino (Jo 18, 36); 

mas nele é que encontramos a redenção e o perdão (Col 1, 13-14).   

O Papa Francisco destaca que “a grandeza do seu reino não está na força 

segundo o mundo, mas no amor de Deus, um amor capaz de alcançar e 

restaurar todas as coisas. Por este amor, Cristo abaixou-Se até nós, viveu a 

nossa miséria humana, provou a nossa condição: a injustiça, a traição, o 

abandono; experimentou a morte. Não nos condenou, nunca violou a nossa 

liberdade, mas abriu caminho com o amor humilde, que tudo desculpa, tudo 

espera, tudo suporta (1 Cor 13, 7). Unicamente este amor venceu e continua a 

vencer os nossos grandes adversários: o pecado, a morte, o medo”. 

  Jesus é Rei do universo, mas é fundamental torná-lo Senhor da nossa 

vida por meio da vivência concreta do amor, seguindo os mandamentos. Somos 

chamados a ser testemunhas de evangelização. Assim como Ele se colocou a 

serviço, somos chamados a ter essa atitude. Não é preciso ações grandiosas, 

pois o amor se concretiza por pequenos gestos na convivência familiar, no 



trabalho, nos estudos, com os amigos, por meio da escuta daquele que precisa 

e do olhar para o necessitado. 

 Somos chamados a participar do Seu Reino dando testemunho por meio 

do amor e como destaca o Papa Francisco “quem acolhe esse Reino encontra 

paz, liberdade e plenitude de vida”. 

 

Fonte: https://www.acidigital.com/noticias/8-coisas-que-talvez-nao-sabia-sobre-

a-festa-de-cristo-rei-63366 
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