
Celebração da Vigília de Cristo Rei 
 
Há muitos anos que a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, é celebrada com o 
espírito de compromisso de levarmos o Evangelho ao coração do mundo. Fazemo-lo individualmente 
mas, de um modo mais explícito, com os Movimentos da Arquidiocese. 

Perante o Programa Pastoral, que aponta como grande objectivo tecer comunidades acolhedoras e 
missionárias, convoco as direcções de todos os Movimentos para um momento de oração e reflexão 
para, em Igreja Arquidiocesana, manifestarmos a nossa alegria neste território onde o cristianismo 
chegou há muitos séculos e reafirmamos a responsabilidade que nos toca nesta nova era da história 
da Igreja. Os tempos são novos e complexos. Perece que o cristianismo não tem lugar na sociedade. 
Só que, quando fazemos a experiência pessoal de encontro com Cristo, experimentamos a alegria e 
felicidade que o Seu estilo de vida oferece aos Seus discípulos. Na verdade, Ele é o mesmo ontem, 
hoje e sempre. Compete-nos delinear estratégias e colocar os diversos carismas ao serviço desta 
alegre notícia, mergulhando nos vários contextos sociais. 

A Solenidade de Cristo Rei é, deste modo, um momento de encontro dos discípulos de Cristo para se 
encantarem com a missão que a todos é confiada. Nada desmotiva um apaixonado e sentir-se corpo 
torna-se força e alento que nada nem ninguém desmotiva. 

Convoco, por isso, todos os Movimentos para a vigília da Solenidade de Cristo Rei, a ter lugar no dia 
24 de Novembro, das 15h00 às 17h30, no Centro Pastoral da Arquidiocese de Braga. Enquanto 
encontro arquidiocesano, deve ser prioridade em confronto com outras ocupações pessoais ou 
mesmo actividades de índole pastoral. Só experimentando a verdade do Corpo eclesial colocaremos o 
Evangelho no coração da sociedade. 

Não falte! Juntos testemunharemos a unidade de vida e de missão. 

† Jorge Ortiga, Arcebispo Primaz
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