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“Um reino diferente” 

Solenidade de Cristo Re– Ano B 

Leitura do evangelho (Jo 18,33b-37) 

Naquele tempo: Pilatos chamou Jesus e perguntou-lhe: 'Tu és o rei dos judeus?' Jesus 
respondeu: 'Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim?' Pilatos 
falou: 'Por acaso, sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. 
Que fizeste?'. Jesus respondeu: 'O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse 
deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas 
o meu reino não é daqui'. Pilatos disse a Jesus: 'Então tu és rei?' Jesus respondeu: 'Tu o 
dizes: eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto: para dar testemunho da verdade. 
Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz'. 

Para a meditação pessoal 

1. Outros já te falaram sobre mim. Autenticidade: como você age, julga, fala...? A 
partir daquilo que você mesmo experimentou como verdadeiro ou a partir do que 
escuta dizer dos outros? 

2. O rei Outro não me interessa. Nós também, como Pilatos, nos recusamos de entrar 
na vida do outro pensando que não é nossa competência? Até que ponto você se 
compromete com o outro? 

3. Do ser ao fazer. Consideramos e julgamos o outro mais por aquilo que faz do que 
por aquilo que é? Conseguimos enxergar a identidade profundo do outro, ou seja ser 
filho de Deus? 

4. Escuta: Pilatos representa a todos nós que quando queremos obter uma resposta 
sobre um assunto e perdemos a capacidade de escutar o resto... Podemos nos 
questionar sobre nossa capacidade de escutar verdadeiramente o outro...  

5. Testemunhas: Nós somos chamados, juntos com Jesus, a dar testemunho à 
verdade, através dos gestos que Ele nos ensinou. Quanto os outros, olhando para 
mim, vêem o rosto do Pai? 

6. Verdade: somos da verdade, acolhemos a verdade, que é a verdade do amor, do 
serviço, na nossa vida, escutando a voz do Pastor que nos conduz a isso? 
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