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Jesus Cristo, Rei do Universo: é

a solenidade que encerra o Ano
Litúrgico, «para celebrar o nome do
Senhor». Uma realeza, porém, distinta
dos anseios mundanos. O seu único
poder é o amor. Mais do que honra,
exprime uma missão preparada ao
longo de séculos. David, pastor e rei de
Israel, é profecia do verdadeiro Pastor
e Rei: Jesus Cristo, enviado pelo Pai
e ungido pelo Espírito Santo. Ele veio
para, em plenitude, concluir connosco
«uma aliança diante do Senhor».
Veio para testemunhar o amor
incondicional, por mim e por ti, por
muitos e por todos: «Estarás comigo
no Paraíso». Sim, por amor, Deus «nos
fez dignos de tomar parte na herança
dos santos, na luz divina». Hoje,
continua connosco para nos cumular
com a fé, a esperança e a caridade.

“Estarás comigo
no Paraíso”
Amados por Deus, «experimentar na
própria vida a presença de Cristo

Gente feliz com fé, ‘série’
em laboratoriodafe.pt

ressuscitado, encontrá-lo ‘vivo’, é a
maior alegria espiritual, uma explosão

Jesus nunca ficou insensível aos que

de luz que não pode deixar ninguém

lhe expressavam a necessidade de

‘parado’», escreve o Papa Francisco.

serem perdoados e amados. A todos,

«Gente feliz com fé» são aqueles

de alguma maneira, antecipou essa

e aquelas que se sentem filhas e

definitiva promessa: «Estarás comigo

filhos amados de Deus. Gente que,

no Paraíso». Hoje, Cristo ressuscitado

habitada por Deus e tocada pelo seu

continua a distribuir a compaixão.

olhar misericordioso, se torna, como

Quando dele nos aproximamos,

Maria, «modelo de como acolher

para lhe expressar a necessidade

este imenso dom na nossa vida e

de sermos perdoados e amados,

comunicá-lo aos outros, fazendo-nos

recebemos a mesma promessa:

por nossa vez portadores de Cristo,

«Estarás comigo no Paraíso». Esta

portadores do seu amor compassivo,

experiência de nos sabermos

do seu serviço generoso». Gente que

perdoados e amados, esta promessa

tem pressa de levar aos outros tão

de nos sabermos salvos pelo amor, há

grande amor que preenche a vida de

de nos levar a comunicar aos outros

sentido e de profunda alegria.

tamanha alegria.

