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Sexta-feira,12 de novembro de 2021
Novena
Dia 1

Cristo Rei, amigo,
sai ao nosso encontro

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Nisto consiste o amor: não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos 
amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados» (1 Jo 4, 10). 

O Deus dos cristãos é o Deus do encontro, o Deus que se fez homem para viver conosco, na  
nossa realidade. É o Deus que revela o seu nome, que mostra o seu rosto, que assume um 
corpo; o Deus que quer se relacionar e que nos criou capazes de diálogo e comunhão com Ele. 
É por isso que nos busca e não permanece distante e desconhecido. 

Jesus Cristo, você nos amou primeiro e sai todos os dias ao nosso encontro porque quer ser 
nosso amigo, sem que tenhamos feito nada para o merecer. Pedimos-lhe a graça de nos permitir 
ser encontrados pelo Seu amor e de sair ao encontro daqueles que precisam de nós. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 

nos chamaamigosCristo Rei



Sábado, 13 de novembro de 2021
Novena

Dia 2
Cristo Rei, amigo,
nos olha com amor

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Jesus endireitou-se e, não vendo ninguém senão a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão 
aqueles que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. Disse-lhe 
então Jesus: Nem eu te condeno; vai e não peques mais» (Jo 8,10-11). 

“O olhar de Jesus vai além dos pecados e dos preconceitos (...) não se detém nas aparên-
cias, mas no coração”. Papa Francisco, Ângelus 30/10/2016. 

O olhar de Jesus muda a vida. Permite-nos reconhecer que somos valiosos e dignos. Ele 
nos cura, nos transforma, nos faz crescer. Sob este olhar amoroso de Deus, o ser humano 
pode descobrir a sua própria identidade e, assim, ser cada vez mais autenticamente "ele 
mesmo". 

Jesus Cristo, nos teus olhos misericordiosos descobrimos que somos filhos muito amados 
e que nos acolhe como somos. Pedimos-lhe a graça de aprender também a olhar para os 
outros com o seu olhar de amor. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 

nos chamaamigosCristo Rei



Domingo, 14 de novembro de 2021
Novena

Dia 3
Cristo Rei, amigo,
nos chama pelo nosso nome

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro.  

«Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce 
depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa» (Lc. 19, 5). 

“Cada um de nós é uma história de amor de Deus. Ele chama cada um de nós pelo próprio nome, 
nos olha, nos espera, nos perdoa, tem paciência conosco”. Papa Francisco, Audiência Geral 
17/05/2017 

Como fez com Zaqueu, com Maria Madalena e com seus apóstolos, Jesus chama cada um pelo 
nome para fazer uma aliança de amizade, para nos dar uma missão. O nome é a imagem da 
pessoa. Chamar pelo nome denota o conhecimento íntimo e profundo que Deus tem de cada um. 
A amizade com Cristo é sempre um relacionamento pessoal. No meio da realidade  em que vive-
mos, Jesus fala o nosso nome, nos chama de amigos e nos convida a conhecê-lo, a compartilhar 
a vida com ele. 
Jesus Cristo, ao nos chamar pelo nosso nome, mostras-nos que não somos indiferentes nem es-
tranhos para você, e esta proximidade leva-nos a sair de nós mesmos para segui-lo. Dá-nos a 
graça de lhe conhecer mais a cada dia e de pronunciar o Seu nome com a nossa vida, para que 
seja você quem trabalhe em nós. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 
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  Catecismo de Igreja Católica, 2158.

nos chamaamigosCristo Rei



Segunda-feira, 15 de novembro  de 2021
Novena

Dia 4
Cristo Rei, amigo,
nos chama a ter uma relação de amizade com Ele

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Eu vos chamo amigos» (Jo 15,15). 

«A amizade é tão importante que o próprio Jesus se apresenta como amigo: «Já não vos chamo 
servos, chamo-vos de amigos» (Jo 15,15). Pela graça que Ele nos dá, somos elevados a ponto de 
sermos verdadeiramente seus amigos. Com o mesmo amor que Ele derrama em nós podemos 
amá-Lo, levando o Seu Amor aos outros, na esperança de que também eles encontrem seu lugar 
na comunidade de amizade fundada por Jesus Cristo.» Papa Francisco. Christus Vivit, 153. 

Nesta relação de amizade, o ser humano experimenta que pode amar porque foi amado primeiro 
(cf. 1Jo 4, 19) e foi chamado por Deus do fundo do coração para corresponder a esse amor.  

Senhor Jesus, você sai ao nosso encontro porque quer ser nosso amigo. Você nos chama, nos es-
colhe, nos promete o seu Reino, nos convida a segui-Lo. Ajude-nos a dizer sempre “sim” a este 
convite e a deixá-Lo entrar em nossos corações para que, fazendo essa amizade crescer a cada 
dia, você possas derramar em nós a Sua própria vida. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 

nos chamaamigosCristo Rei



Terça-feira, 16 de novembro de 2021
Novena

Dia 5
Cristo Rei, amigo,
nos revela os tesouros do Seu C 

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Chamei-vos de amigos, porque vos fiz conhecer tudo o que tenho ouvido de meu Pai» 
(Jo 15,15). 

Jesus Cristo nos chamou de amigos e quis compartilhar conosco os maiores e mais queridos 
ideais de Seu Coração. No Coração de Cristo, assim somos: seus amigos. E isso também é o 
que Ele quer ser para cada um de nós. Por meio deste Coração - humano e divino - podemos 
entrar no Coração de Deus, que é manso, que é humilde, que é misericordioso; que está cheio 
de ternura por nós e deseja estabelecer em nossos corações o seu Reino de amor.  

Senhor Jesus, assim como você está no Pai, ajuda-nos a estar sempre unidos a você, de manei-
ra que a Sua lei fique gravada em nossos corações e sejamos testemunhas do Seu Amor. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 

nos chamaamigosCristo Rei



Quarta-feira, 17 de novembro de 2021
Novena

Dia 6
Cristo Rei, amigo,
nos chama a sermos amigos uns dos outros

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Dou-vos um novo mandamento: Amai-vos uns aos outros. Como eu vos tenho amado, 
assim também vós deveis amar-vos uns aos outros.» (Jo. 13, 34).  

A amizade com Cristo é contagiante. Ser amigos de Cristo nos leva a ser amigos em Cristo uns  
dos outros. 

“O amor a Deus e o amor ao próximo são inseparáveis, são um único mandamento. Mas 
ambos vivem do amor que vem de Deus, que nos amou primeiro. Assim, não se trata mais de 
um "mandamento" externo que nos impõe o impossível, mas de uma experiência de amor 
nascida de dentro, um amor que por sua própria natureza deve ser comunicado aos outros. O 
amor cresce por meio do amor. O amor é "divino" porque vem de Deus e Deus nos une e, por 
meio desse processo de unificação, nos transforma em um Nós, que supera nossas divisões 
e nos torna um, até que, no final, Deus seja "tudo para todos". (cf. 1 Cor 15:28)”. Bento XVI, 
Deus Caritas Est, 18. 

Jesus Cristo, ajuda-nos a experimentar o Seu amor, para que - sabendo que somos profunda-
mente amados por você - irradiemos este amor aos que nos rodeiam e saiamos ao encontro 
dos nossos irmãos e irmãs como bons samaritanos. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 
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nos chamaamigosCristo Rei



Quinta-feira, 18 de novembro de 2021
Novena

Dia 7
Cristo Rei, amigo,
nos transforma

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Eis que faço novas todas as coisas» (Ap 21,5). 

«Ao nos dar o novo mandamento, Jesus nos pede que amemos uns aos outros, não só e não 
tanto com o nosso amor, mas com o Dele, que o Espírito Santo infunde em nossos corações se 
o invocarmos com fé». Papa Francisco, Regina Coeli 19/05/2019 

É o amor de Jesus que nos transforma, que muda a nossa vida e nos torna capazes de nos en-
tregarmos aos outros como Ele fez por nós. Portanto, a transformação do mundo começa com 
o próprio coração. Quem permite que Cristo reine em seu coração, é transformado e transforma 
o mundo ao seu redor. Jesus, a Sua amizade nos faz bem, o Seu Amor nos transforma. Da-
mos-lhe o nosso coração para que o possa renovar e seja você quem vive em nós. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 

nos chamaamigosCristo Rei 



Sexta-feira, 19 de novembro de 2021
Novena

Dia 8
Cristo Rei, amigo,
nos envia

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos constituí para que vades 
e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça.» (Jo, 15, 16). 

«Cristo convida todos a «ir» ao encontro dos outros, nos envia e nos pede que nos movamos  
para levar a alegria do Evangelho». Papa Francisco, Audiência Geral 16/10/2013 

Ser amigo de Jesus é ser discípulo, aceitar o convite para segui-Lo. Porém, ninguém pode  
dizer que é discípulo, se também não for apóstolo, isto é, uma testemunha. Como aconteceu 
com os primeiros discípulos e com todos os santos, quem encontrou Jesus Cristo não ficou 
indiferente. O encontro com o Senhor move, transforma e nos põe em movimento. 

Jesus Cristo, você nos chama, mas também nos envia, ajuda-nos a ser testemunhas fiéis da 
Sua Palavra para que a alegria do Seu Reino chegue a todos os homens. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 

nos chamaamigosCristo Rei



Sábado, 20 de novembro de 2021
Novena

Dia 9
Cristo Rei, amigo,
dá Sua vida para nos salvar

Oração inicial

Jesus Cristo, enquanto nos preparamos para celebrar Sua festa como Rei do universo, quere-
mos aceitar Seu convite para sermos Seus amigos, para que você possa reinar em nossos co-
rações e no mundo inteiro. 

«Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos». (Jo 15, 
13).   

«Jesus revelou-se rei na cruz. Quem olha para a Cruz de Cristo não pode deixar de ver a sur-
preendente gratuidade do amor. Falar de poder e força, para o cristão, significa referir-se ao 
poder da Cruz e à força do amor de Jesus (...) A força do reino de Cristo é o amor, por isso, a 
realização de Jesus não nos oprime, mas nos liberta de nossas fraquezas e misérias, encorajan-
do-nos a trilhar o caminho do bem, da reconciliação e do perdão. Cristo é um rei que não nos 
domina, não nos trata como súditos, mas nos eleva a Sua própria dignidade. Ele nos faz reinar 
com Ele (...) Mas reinar como Ele significa servir a Deus e aos irmãos; um serviço que surge do 
amor. Servir por amor é reinar: esta é a realização de Jesus.» Papa Francisco, Ângelus 
22/11/2015 

Jesus Cristo, Rei do universo, você é a nova aliança com a qual Deus se torna um com a huma-
nidade, nos converte em sua família, nos abraça e escreve sua lei em nossos corações. Você é 
o cordeiro que se entrega pelos nossos pecados, o Amigo que dá a vida pelos seus amigos, 
para nos salvar. Em você acreditamos Senhor e em você queremos permanecer. Dá-nos a graça 
de sermos testemunhas fiéis para fazermos o Seu Reino de amor presente nos nossos co-
rações, nos corações dos homens e na sociedade. 

Oração final

Jesus Cristo, nosso Rei e Senhor, regozijamo-nos porque somos Seus e porque nos tem chamado 
a partilhar conosco os mais queridos e maiores ideais de Seu Coração. Viemos fazer com você 
uma aliança de amizade, correspondente ao amor que nos dá. 

Seus somos e Seus queremos ser, Senhor. Oferecemos nossas vidas para que todos os homens o 
conheçam, o amem e, assim, possa reinar em seus corações. Não podemos fazer nada sozinhos, 
Senhor, mas sabemos que estás sempre conosco e nos dá a bênção da sua Mãe Santíssima, que 
também é nossa mãe. Na sua presença e sob a sua proteção, damos-lhe, Senhor, a nossa vida e 
a nossa fidelidade. 

Cristo Rei, amigo, venha reinar em nossos corações e no mundo inteiro! 
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nos chamaamigosCristo Rei


