Roma, 13 de novembro de 2020.

A todos os membros do Regnum Christi
Muito estimados em Jesus Cristo:
Venha a nós o Vosso Reino! Esse desejo nasce no fundo do coração de todo apóstolo que deseja
que o amor de Cristo se faça presente em meio a este mundo. Não nos referimos a um mundo
fictício ou imaginário, mas sim a um mundo aqui e agora, no presente, na nossa vida de forma
concreta, todos os dias (Cf. EFRC 13).
Que oportuno é que a Igreja celebre Cristo Rei na última semana do Tempo Ordinário, antes de
iniciar o Advento. O desejo da vinda do Reino se cumpre na encarnação de Cristo, pois o Reino
é Cristo mesmo, vivo entre nós. Assim também seu Reino, sua pessoa, é chamada a encarnar-se
em nós e através de nós no mundo de hoje.
Por isso, como Colégio Diretivo Geral, queremos felicitar-lhes pela festa de Cristo Rei e convidar
a cada um a viver com profundidade esse momento do ano litúrgico tão importante para nós
junto com toda a Igreja. Como um meio para ajudar-nos a viver esta data, preparamos o ensaio
“Viva o mistério do Reino. Faça-o presente em seu coração, no coração dos homens e na
sociedade” (que em breve também estará disponível em português). Convidamos a todos vocês
à leitura, meditação e reflexão desse texto. Desejamos que ele seja uma inspiração, porque
inclui recursos complementares para aprofundar-se, seja pessoalmente, seja em comunidade.
Poderão também rezar e compartilhar a novena de Cristo Rei.
“O Reino é a Palavra feita carne, e essa Palavra queremos pronunciá-la com a língua, porém,
mais ainda, com a vida”, diz o ensaio, na conclusão.
Encomendamos este desejo a Maria, Rainha dos Apóstolos, para que ela nos ensine
a nos abrirmos para acolher a vinda do Reino que é seu filho.
Em Cristo,

