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Novena de Cristo Rei 2020

Cristo Rei
Sexta-feira - 13 de novembro de 2020

Novena

Dia 1
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“Cumpriu-se o tempo, e está próximo o Reino de Deus. Arrependei-vos
e crede no Evangelho.” (Mc 1,15)
Celebrar a festa de Cristo Rei é abrir as portas do coração para dizer: “Venha a nós
o Vosso Reino!” Dizer “Venha a nós o Vosso Reino!” significa reconhecer o senhorio
de Cristo, crer na sua palavra, ter esperança na vida nova que nos traz esse Reino
prometido, que é o destino para o qual fomos criados. Dizer “Venha a nós o Vosso
Reino!” significa convidar a Cristo para tomar posse da própria vida, converter-se,
deixar-se transformar e ser testemunhas do seu amor.

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Sábado - 14 de novembro de 2020

Novena

Dia 2
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“Aquele, porém, que beber da água que eu darei, nunca mais terá sede,
mas a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água que jorra
para vida eterna.” (Jo 4,14)
O Reino de Deus é um dom que satisfaz os anseios mais profundos do coração.
Dizer “Venha a nós o Vosso Reino!”, expressa o desejo de salvação, de amor, de vida
e de liberdade que bate no fundo de todo coração humano e no coração de Deus.
Jesus Cristo também tem sede de nós, está ansioso para saciar a sede de água viva
que tem nosso coração. Peçamos de beber! E como Santo Agostinho, digamos:
“Fizeste-nos para Ti. Inquieto está nosso coração enquanto não repousar em Ti”.

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Domingo - 15 de novembro de 2020

Novena

Dia 3
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“E a Palavra se fez carne e veio morar entre nós, e nós contemplamos a
sua glória, glória como do Unigênito do Pai, cheio de graça e verdade.”
(Jo 1,14)
O mistério do Reino é o cumprimento da promessa de salvação de Deus. Diante do
engano do pecado, Deus sai ao encontro do homem e lhe promete um redentor, um
pastor que guie seu rebanho, um Rei que o governe, um esposo que se entregue ao
seu povo e seja um com ele. Em Jesus Cristo, Deus não somente cumpre a sua
palavra, mas nos dá a sua palavra: seu filho amado, o Verbo encarnado. O mistério
do Reino tem hoje o mesmo poder transformador, a mesma atualidade e a mesma
beleza que teve há dois mil anos. Hoje está tão próximo como no domingo da
Ressurreição de Jesus e tão dentro de nós como no dia de Pentecostes.

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Segunda-feira - 16 de novembro de 2020

Novena

Dia 4
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“Sabeis que os chefes das nações as dominam e os grandes impõem sua
autoridade. Entre vós não seja assim. Quem quiser ser o maior, no meio
de vós, seja aquele que vos serve.” (Mt 20,25-26)
Jesus com sua vida, morte e ressurreição, anuncia e faz presente o mistério do Reino;
Com sua vida humilde e obediente ensina-nos a entrar e a viver nesse Reino. Com suas
palavras simples e cheias de autoridade mostra-nos como nasce, cresce e atua no meio
de nós. Com seus milagres demonstra que sua misericórdia é maior que todas as nossas
misérias e que o amor sempre reina sobre o mal. Com sua morte mostra-nos que o
verdadeiro significado de reinar é servir, e que seu amor por nós é tão grande que tem
como trono uma cruz, aonde se entrega por nossa salvação. Em sua ressurreição,
demonstra que tem o poder sobre o pecado e a morte, e que seu Reino não é um projeto
ou um ideal, senão algo concreto, real, pessoal e acessível.

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Terça-feira - 17 de novembro de 2020

Novena

Dia 5
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“...O Reino de Deus está no meio de vós.” (Lc 17,21)
Jesus Cristo é o Reino em pessoa. Nele se unem o humano e o divino, e se restaura a
harmonia da criação. Por Ele, tudo que é humano pode ser tocado e vivificado pelo divino.
Com Ele, o Reino de Deus se faz presente entre nós. Ressaltar que Jesus é o Reino de
Deus, significa celebrar que vivemos por alguém e não por algo. O Reino é uma pessoa
divina com coração humano, que me conhece, me quer, “me amou e se entregou por
mim” (Gal 2,20), com a qual posso entrar em contato, em diálogo e em colaboração.

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Quarta-feira - 18 de novembro de 2020

Novena

Dia 6
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“O meu reino não é deste mundo.” (Jo 18,36)
O Reino de Deus está presente e cresce neste mundo, porém não alcança sua plenitude
nele. Dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” significa abrir a mente e o coração a um
mistério que se realiza pela ação da Santíssima Trindade, e que tem seu cume no Céu.
É o Reino do Pai que entrou no mundo com Cristo, que, por obra do Espírito Santo, se
desenvolve no homem e no mundo para voltar ao seio do Pai, na glória dos Céus.
(Cf. João Paulo II, audiência geral 4/09/1991).

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Quinta-feira - 19 de novembro de 2020

Novena

Dia 7
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim,
como eu nele, esse dá muito fruto; pois sem mim, nada podes fazer.”
(Jo 15,5)
Para que Jesus possa reinar em nosso coração é necessário que lhe abramos a porta
e nos deixemos ser redimidos por seu amor. Mostrar a Cristo nossas feridas é dar-lhe
a oportunidade de transformar-nos com a sua graça. O Reino não é uma conquista
pessoal, é um dom gratuito que se acolhe com humildade e vigilância. Permitir que
Jesus reine em nosso coração implica também dizer não a todas as forças que se
opõem ao amor, significa pedir-lhe que seja o seu Sagrado Coração quem governe
toda a nossa vida. E, para isso, devemos permanecer unidos a Ele como ramos à videira,
deixando-nos encontrar por seu amor no Evangelho, na Eucaristia, na Cruz e no próximo.
(Cf. EFRC 12)

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Sexta-feira - 20 de novembro de 2020

Novena

Dia 8
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“...A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio.”
(Jo 20, 21)
Jesus, o apóstolo do Pai, sai ao nosso encontro, nos revela o amor de seu coração, nos
reúne, nos forma, nos acompanha e nos envia (Cf. EFRC 8) para que sejamos também
nós apóstolos do seu Reino. Ajudar os outros a descobrir o dom do Reino é emprestar
a nossa humanidade a Jesus, para que através de nós Ele possa sair ao encontro do
homem de hoje para manifestar o seu amor e salvá-lo.

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!

#RegnumChristi legionários de Cristo consagradas leigos consagrados leigos

Cristo Rei
Sábado - 21 de novembro de 2020

Novena

Dia 9
Oração Inicial
Senhor Jesus, ao preparar-nos para Vos celebrar como Rei do Universo, queremos
abrir nossos corações para dizer: “Venha a nós o Vosso Reino!” Dai-nos a graça de
identificar-nos plenamente convosco para que pronunciemos a Vossa palavra com
as nossas vidas, para que sejais Vós quem ore e trabalhe em nós, fazendo presente
o Vosso Reino em nossos corações, no coração dos homens e na sociedade.

“...Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância.”
(Jo 10, 10)
Fazer presente o Reino de Cristo na sociedade e ser “luz do mundo” e “sal da terra”
(Mt 5,13-16) é impregnar o amor de Cristo em todas as realidades que tocam o homem
para fazer da terra uma casa digna para os filhos de Deus. O Reino de Cristo é um Reino
de abundância, o único capaz de saciar a sede do coração humano. Que a exemplo
de todos os santos, sejamos, também nós testemunhas de Cristo em um mundo que
clama a gritos para ser transfigurado por seu amor.

Oração Final
Meu Deus, abri os nossos corações e transformai-os. Ajudai-nos a acolher o dom
do Vosso Reino em nossa vida para que, a cada dia, possamos dizer:
Senhor Jesus,
Entrego a Vós minhas mãos, para fazer Vosso trabalho.
Entrego a Vós os meus pés, para seguir Vosso caminho.
Entrego a Vós os meus olhos, para ver como Vós vedes.
Entrego a Vós minha língua, para falar Vossas palavras.
Entrego a Vós minha mente, para que Vós penseis em mim.
Entrego a Vós meu espírito, para que Vós oreis em mim.
Principalmente, entrego a Vós meu coração, para que em mim ameis ao Pai e
aos homens todos.
Entrego a Vós todo o meu ser, para que cresçais em mim;
para serdes Vós, ó Cristo, quem vive, trabalha e ora em mim.
Amém.

Cristo Rei Nosso. Venha a nós o Vosso Reino!
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