
www.laboratoriodafe.pt
RENOVAÇÃO 
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SAUDAÇÃO
Concluímos o Ano Litúrgico. A Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
Rei do Universo convida-nos a contemplar o rosto humano e divino de 
Jesus Cristo. Ele é o Rei do Universo, que reina a partir da Cruz, naquele 
amor com que nos atrai para o Pai: amor que acolhe, perdoa e abraça 
a todos. Aprendemos que reinar é servir. Este é o seu modo de reinar: 
não para nos dominar, mas para nos atrair ao amor.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. TODOS: Ámen.

PEDIMOS PERDÃO
Deixemos que Jesus Cristo reine nos nossos corações! Haja no nosso 
coração um trono para ele. Invoquemos a sua misericórdia.
> Testemunha fiel da Verdade: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!
> Príncipe dos Reis da Terra: 
Cristo, misericórdia! TODOS: Cristo, misericórdia!
> Alfa e Ómega, princípio e fim da nossa vida: 
Senhor, misericórdia! TODOS: Senhor, misericórdia!

ACOLHEMOS A PALAVRA
[Ver/ouvir a primeira parte do vídeo/audio disponível no Laboratório da fé]

LEITURA DO EVANGELHO SEG. SÃO JOÃO [capítulo 18, versículos 33b a 37]

Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». Jesus 
respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que to disseram de 
Mim?». Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos 
sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». 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. Para isso nasci e vim ao mundo, 

a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade 
escuta a minha voz».

[Ver/ouvir a segunda parte do vídeo/audio...]

PARTILHAMOS A PALAVRA
Jesus Cristo é aclamado pelas comunidades católicas de todo o mundo 
como rei. Ele recebe do Pai o poder do amor que usa em benefício dos 
seres humanos, verdadeira realeza universal, pois nenhuma realidade 
criada escapa à oferta de salvação. Ele é o «Alfa e o Ómega», quer dizer, 
o princípio e o fim de todo o Universo.
O evangelho contrapõe dois reinos: o reino deste mundo e o que não é 
deste mundo, que não é daqui, que, noutros textos bíblicos, é apelidado de 
reino de Deus ou dos Céus. Em qualquer caso, não se trata de realidades 
geográficas. É o modo como encaramos a existência terrena, isto é, se 
acreditamos ou não na presença e na ação de Deus na nossa vida.
A resposta de Jesus Cristo é esclarecedora: «Sou Rei. Para isso nasci e 
vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é 
da verdade escuta a minha voz». 
A ‘verdade’, no contexto bíblico, é mais do que a dimensão intelectual; 
envolve todo o ser, significa fidelidade e retidão, sinceridade e justiça. 
Jesus Cristo é a verdade e dá testemunho da verdade, porque, com a 
sua vida, revela-nos o Pai, revela-nos a verdade de Deus. Dizia Santa 
Edith Stein que quem procura a verdade, anda à procura de Deus.
O tempo é agora! É o título da ‘série’, da qual este é o segundo episódio. 
Propomo-nos desenvolver a espiritualidade profética, como modo de 
ligar o fim do ano litúrgico com o início do novo, nos primeiros domingos 
de Advento. Um profeta clama, clama, clama, clama… sem parar. Um 
profeta segue o apelo do Papa Francisco, na mensagem para este Dia 
Mundial da Juventude: «Queridos jovens, gritai com a vossa vida que 
Cristo vive, que Cristo reina, que Cristo é o Senhor!»..



trigésimo quarto trigésimo quarto 
domingodomingo
liturgia familiarliturgia familiar

levanta-te levanta-te 
e testemunhae testemunha

A realeza rima com humildade e verdade, nesta 
última solenidade do Ano Litúrgico: Jesus Cristo, 
Rei do Universo. O poder da sua majestade brota 
da fidelidade, do serviço, da doação, da caridade. 
Para isso nasceu e veio ao mundo, «a fim de dar 
testemunho da verdade».

APRESENTAMOS AS NOSSAS PRECES
Aquele que nos ama fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. 
Participantes da realeza e do sacerdócio de Jesus Cristo, intercedemos 
uns pelos outros, dizendo: Senhor, venha a nós o teu reino!
 > Pela Igreja: saiba estar no mundo sem ser do mundo, testemunhando a 
caridade na verdade, nós te pedimos: TODOS: Senhor, venha a nós o teu reino!

 > Pelos que governam: promovam uma cultura da não violência, da 
justiça, do amor e da paz, nós te pedimos: TODOS: Senhor, venha a nós....

 > Pelos jovens: encontrem testemunhas luminosas que os guiem até ao 
encontro com Jesus Cristo, nós te pedimos: TODOS: Senhor, venha a nós...

 > Pelo êxito do processo sinodal: sejamos conduzidos a uma comunhão 
cada vez mais profunda na Igreja, nós te pedimos: TODOS: Senhor...

 > Pela nossa família: sejamos capazes de ouvir a todos com humildade 
e de falar a todos com coragem, de modo a encontrarmos juntos os 
caminhos que o Espírito Santo nos sugere, nós te pedimos: TODOS: Senhor...

 > [acrescenta as tuas intenções], nós te pedimos: TODOS: Senhor, venha a nós...

Rezemos como Jesus Cristo nos ensinou: [TODOS:] Pai nosso...

ASSUMIMOS UM COMPROMISSO
Eis o desafio do Papa Francisco aos jovens, e também a todos nós: 
«Levanta-te e testemunha com alegria que Cristo vive! Espalha a sua 
mensagem de amor e salvação entre os teus coetâneos, na escola, na 
universidade, no trabalho, no mundo digital, por todo o lado».
Bendigamos o Senhor! TODOS: Graças a Deus! 

BÊNÇÃO DA FAMÍLIA E DA MESA [PARA REZAR ANTES DA REFEIÇÃO EM FAMÍLIA]

Senhor, entra e reina em nossa casa. Queremos dar-te o primeiro lugar 
em tudo e em todas as coisas. Que esta mesa da nossa refeição seja 
o altar em que a nossa vida se agradece ao Pai e se oferece pelos 
irmãos. Faz frutificar, a partir desta mesa, o teu Reino de Verdade e de 
Vida, o teu Reino de Justiça, de Amor e de Paz. Ámen. 
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ACOLHEMOS A PALAVRA [anexo à liturgia familiar]

[primeira parte do vídeo/audio]

A realeza rima com humildade e verdade, nesta última solenidade 
do Ano Litúrgico: Jesus Cristo, Rei do Universo. «O Senhor é rei [...] 
desde toda a eternidade»! Contudo, não é um rei à maneira das 
lógicas do poder deste mundo. Ele é o servo perfeito, o ‘filho do 
homem’ que deu a vida para obter a salvação de todos e reunir 
todas as nações na sua glória. «O seu poder é eterno, não passará 
jamais, e o seu reino não será destruído». Por amor, veio para nos 
libertar do pecado e fazer «de nós um reino de sacerdotes para Deus 
seu Pai». O poder da sua majestade brota da fidelidade, do serviço, 
da doação, da caridade. Para isso nasceu e veio ao mundo, «a fim de 
dar testemunho da verdade». Esta é a nossa fé, a fonte da santidade. 
Escutemos a voz do Senhor!

[segunda parte do vídeo/audio]

A história não tem apenas uma interpretação política; tem também 
uma visão teológica. Trata-se de perceber a essência da vida a 
partir de Deus. Ao Criador do Universo pertence a primeira e a última 
palavra. Nós temos uma opção. Podemos assistir resignados aos 
acontecimentos ou ficar a olhar para trás. Podemos tomar outra 
direção, mudar de perspetiva, «com o coração transformado e 
com motivações diferentes» (Papa Francisco). Podemos deixar a 
nossa missão por terminar ou seguir o caminho dos profetas: seguir 
em frente, sem hesitar, transmitir a visão de Deus para o mundo. 
«Levanta-te! Não podes ficar por terra a ‘lamentar-te com pena de ti 
mesmo’; há uma missão que te espera! [...] Levanta-te e testemunha 
com alegria que Cristo vive»!

Catequese familiar
Pintar o desenho para aprofundar o evangelho

Celebrar o Dia Mundial da juventude – «Levanta-te 
e testemunha com alegria que Cristo vive! Espalha 
a sua mensagem de amor e salvação entre os teus 
coetâneos, na escola, na universidade, no trabalho, 
no mundo digital, por todo o lado». 

‘Explorar’ o Hino da Jornada Mundial da Juventude 
2023 — www.lisboa2023.org/pt/lisboa2023/hino
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