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A todos os membros do Regnum Christi 

  

 

 

Estimados em Cristo:  
 

Neste ano jubilar do ECYD, o chamado de Cristo a serem seus amigos, «Eu vos 

chamo amigos», adquire uma maior relevância para cada membro de nossa família 

espiritual e expressa com maior insistência o desejo ardente de buscar que Ele reine em 

nosso coração, no de todos os homens e no mundo inteiro. É um desejo que nos move 
a conhecer e a amar cada dia mais a Jesus Cristo e a cultivar uma íntima relação de 

amizade com Ele (cf. EECYD 7). Cristo Rei Nosso, Venha a nós o Vosso Reino! 

 

Essa amizade se converte em um chamado à missão, pois a renovação do mundo 

começa por deixar que Cristo transforme, no cotidiano, o próprio coração, “O Reino de 
Deus é como um homem que lança a semente à terra. Dorme, levanta-se, de noite e de 

dia, e a semente brota e cresce, sem ele perceber” (Mc 4, 26-27). Assim, quem tem a 

Jesus Cristo como Rei e Senhor da própria vida, dá fruto e faz germinar vida ao seu 

redor porque se encontrou com Aquele que dá sentido pleno a sua vida e não pode mais 

deixar de irradiar e comunicar essa luz que iluminou o seu coração. 
  

O pedido que fazemos na oração do ECYD, «que sejas Tu, Cristo, quem vive, 

trabalhe e ore em mim» adquire seu pleno significado na solenidade de Cristo Rei: 

porque expressa o desejo do coração do adolescente do ECYD e de cada membro de 

nossa família espiritual de fazer presente o Reino de Cristo. Por esta razão, decidimos 
iniciar o ano jubilar do ECYD na festa de Cristo Rei, para que seja um impulso que nos 

leve a cultivar e a abrir o coração a esse Reino que cresce de forma silenciosa, mas 

constante.  

 

Seguindo essa linha, a área de Vida e Missão da Direção Geral publicou o ensaio «A 
aliança de amizade com Cristo e entre nós. O ECYD: o carisma do Regnum Christi 

vivido pelos adolescentes». Nele se busca descrever como Jesus Cristo sai ao encontro 

dos adolescentes, lhes revela o amor de seu Coração, os reúne e os forma como seus 

amigos e apóstolos para que desde sua experiência de amizade com Ele, sintam-se 
chamados a buscar que outros façam essa experiência de Cristo amigo e que juntos 

transformem o mundo segundo o Evangelho (cf. EFRC 8). 
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Desde o começo das primeiras equipes, há 50 anos, muitos adolescentes têm se 

encontrado com Cristo no ECYD e decidiram que Ele reinasse em seu coração, se 

abriram à aventura de Sua amizade e do Seu chamado a trabalhar para que Venha a nós 
o Vosso Reino! Junto com todos os membros do ECYD, os de ontem e os de hoje, 

renovemos o pedido que encontramos na oração de Aliança com Cristo: 

“Teus somos, Senhor e teus queremos ser. Oferecemos-te nossas vidas para que 

todos os homens te conheçam, te amem e, assim, possas reinar em seus corações”.    

Convidamos-lhes à leitura, meditação e reflexão do ensaio, tanto pessoalmente, 
quanto por equipes. Pedimos ao Espírito Santo que ilumine nossos corações para que 

esse ano jubilar, que agora começa, seja um tempo de agradecimento a Deus pelo dom 

do ECYD e seja uma nova brisa que nos ajude a renovar seu chamado a nossa família 

espiritual e corpo apostólico que é o Regnum Christi. 

 
Imploramos essa graça pelas mãos de Maria, Rainha dos Apóstolos, para que seja ela 

quem nos ensine o caminho que nos conduz a forjar uma amizade profunda e íntima 

com seu Filho.   

 

 

 
 

 

P. John Connor, L.C. Nancy Nohrden Félix Gómez Rueda 

   

 
 

Francisco Gámez Álvaro Abellán 

 

 

 

 

 


