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Daniel 7, 13-14
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Apocalipse 1, 5-8
João 18, 33b-37

‘EXERCÍCIO’
DA SEMANA
Levanta-te

e testemunha

que Cristo vive!

A realeza rima com humildade e

verdade, na última solenidade do Ano
Litúrgico: Jesus Cristo, Rei do Universo.
«O Senhor é rei [...] desde toda a
eternidade»! Contudo, não é um rei à
maneira das lógicas do poder deste
mundo. Ele é o servo perfeito, o ‘filho
do homem’ que deu a vida para obter
a salvação de todos e reunir todas as
nações na sua glória. «O seu poder é
eterno, não passará jamais, e o seu
reino não será destruído». Por amor,
veio para nos libertar do pecado e
fazer «de nós um reino de sacerdotes
para Deus seu Pai». O poder da sua
majestade brota da fidelidade, do
serviço, da doação, da caridade. Para
isso nasceu e veio ao mundo, «a fim
de dar testemunho da verdade». Esta
é a nossa fé, a fonte da santidade.
Escutemos a voz do Senhor!

“Dar testemunho
da verdade”
A história não tem apenas uma

interpretação política; tem também
uma visão teológica. Trata-se

‘O tempo é agora’, ‘série’
em laboratoriodafe.pt

última palavra. Podemos assistir

Levanta-te
e testemunha

resignados aos acontecimentos

Jesus Cristo é a verdade e dá

ou ficar a olhar para trás. Podemos

testemunho da verdade, porque, com

tomar outra direção, «com o coração

a sua vida, revela-nos o Pai, revela-nos

transformado e com motivações

a verdade de Deus. Dizia Santa Edith

diferentes». Podemos deixar a nossa

Stein que quem procura a verdade,

missão por terminar ou seguir o

anda à procura de Deus. O tempo

caminho dos profetas: sem hesitar,

é agora! Um profeta clama, clama,

transmitir a visão de Deus para o

clama, clama… sem parar. Um profeta

mundo. «Levanta-te! Não podes ficar

segue o apelo do Papa Francisco, na

por terra a ‘lamentar-te com pena

mensagem para este Dia Mundial da

de ti mesmo’; há uma missão que te

Juventude: «Queridos jovens, gritai

espera! [...] Levanta-te e testemunha

com a vossa vida que Cristo vive, que

com alegria que Cristo vive»!

Cristo reina, que Cristo é o Senhor!».

de perceber a essência da vida
a partir de Deus. Ao Criador do
Universo pertence a primeira e a

