
 

 

 
 

Cristo, Rei do Universo 
A festa de Cristo Rei foi instituída em 1925, pelo Papa Pio XI, através da encíclica Quas Primas, 

após a Primeira Guerra Mundial, em meio ao crescimento do comunismo na Rússia, por ocasião dos 
1600 anos do Concílio de Niceia (325). E sua primeira celebração aconteceu em 1926. Porém apenas 
em 1969 que o Beato Paulo VI, revisou a festa e lhe deu o seu atual título: Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do Universo, transferindo a mesma para o último domingo do ano litúrgico. 

A festa de Cristo Rei foi criada em resposta ao grande crescimento do Ateísmo e do comu-
nismo, pois enquanto o mundo pedia aos cristãos que sua religião devia se restringir e ser mais leal 
aos governos, o Papa Pio XI nos deu uma grande resposta 

“Se todo o poder foi dado ao Senhor Jesus, no céu e na terra, se os homens, resgatados 
pelo seu sangue preciosíssimo, se tornam, com novo título, súditos de seu império, se, 
finalmente, este poder abraça a natureza humana em seu conjunto, é claro que ne-
nhuma de nossas faculdades se pode subtrair a essa realeza. É mister, pois, que reine 
em nossas inteligências: com plena submissão, com adesão firme e constante, devemos 
crer as verdades reveladas e os ensinos de Cristo. É mister que reine em nossas von-
tades: devemos observar as leis e os mandamentos de Deus. É mister que reine em 
nossos corações: devemos mortificar nossos afetos naturais, e amar a Deus sobre todas 
as coisas”. (Quas Primas, 34) 

A festa de hoje, nos faz contem-
plar a existência do universo, necessá-
ria para que surgisse o grande pre-
sente de Deus, oferecido para toda a 
criação, que é Jesus. Desta forma, 
nossa esperança se sustenta também 
nos cantos dos bem-te-vis e sabiás; 
nas rosas e margaridas; nas crianças 
e nas borboletas; nos homens e mu-
lheres de boa vontade; nas pedras e 
nos vulcões; nas nuvens, na lua e nos 

planetas; nas estrelas e nas galáxias. Se existe tudo isso e não o nada, nossa esperança tem pé, 
cabeça e coração. 

Cristo Rei anuncia a Verdade e essa Verdade é a luz que ilumina o caminho amoroso que Ele 
traçou, com sua Via Crucis, para o Reino de Deus. “Tu o dizes: eu sou rei. Para isso nasci e para isto 
vim ao mundo: para dar testemunho da verdade. Quem é da verdade escuta minha voz.” (Jo 18, 37)  

Jesus nos revela sua missão reconciliadora de anunciar a verdade ante o engano do pecado. As-
sim como o demônio tentou Eva com enganos e mentiras para que fora desterrada, agora Deus 
mesmo se faz homem e devolve à humanidade a possibilidade de retornar ao Reino, quando qual 
cordeiro se sacrifica amorosamente na cruz. 

Esta festa celebra Cristo como o Rei bondoso e singelo que como pastor guia a sua Igreja 
peregrina para o Reino Celestial e lhe outorga a comunhão com este Reino para que possa trans-
formar o mundo no qual peregrina. 

 

Frutos do Espírito 



A possibilidade de alcançar o Reino de Deus foi estabelecida por Jesus Cristo, ao nos deixar o 
Espírito Santo que nos concede as graças necessárias para obter a Santidade e transformar o 
mundo no amor. Essa é a missão que lhe deixou Jesus à Igreja ao estabelecer seu Reino. 

Assim Jesus Cristo é o Rei e o Pastor do Reino de Deus, que nos tirando das trevas, nos guia 
e cuida em nosso caminho para a comunhão plena com Deus Amor. 
 


