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Formação Olharzinho

Equipe de Formação Olharzinho

Santos Heróis: Cristo Rei

A solenidade de Cristo Rei foi criada no ano de 1925 pelo Papa Pio XI com o intuito 

de reafirmar a soberania real de Jesus Cristo e seus ensinamentos. Porque durante 

esse período histórico da humanidade, aos olhos do Papa a humanidade se 

encontrava afastada do Senhor e seus ensinamentos. 

Essa celebração mostra como Jesus mesmo sendo Rei, filho do Criador, em todo 

seu tempo como Homem se mostrou humilde. Nos serviu e mostrou  que existe a 

salvação, que podemos ser perdoados de nossos pecados, reestabelecendo a 

nossa amizade com Deus e alcançando a santidade seguindo seu caminho de amor.
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Santos Heróis: Cristo Rei

A Festa de Cristo Rei não está na Bíblia, apesar de encontrarmos dois 

momentos em que Jesus aparece como um Rei. Quando chega em 

Jerusalém montado em um burrico e quando recebe dos soldados romanos 

uma coroa de espinhos em tom de deboche  logo sendo crucificado. O que 

temos que lembrar sempre é que Jesus Cristo deve ser o centro de nossas 

vidas, só assim conseguiremos garantir um lugar na vida eterna.

Outro aspecto importante da celebração de Cristo Rei, é que ela marca o fim 

do ano litúrgico na igreja, nos levando rumo as reflexões do advento e em 

seguida ao Natal. 

Essa solenidade deseja nos ensinar que o reinado de Jesus e de toda 

Santíssima Trindade é diferente de todo e qualquer Rei, é um reinado de 

serviço, amor, salvação e perdão. E nos encaminha para o período do 

Advento e Natal que são momentos que nos levam a contemplação e 

reflexão sobre Jesus Cristo e seu amor por nós.

Viva Cristo Rei!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!
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Bibliografia:
https://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/o-que-e-a-solenidade-de-cristo-rei-por-que-celebramos

https://www.a12.com/redacaoa12/espiritualidade/o-que-e-a-solenidade-de-cristo-rei-por-que-celebramos
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Prática Sugerida
Durante essa quinzena, sugerimos que todos os dias a criança reze antes de

dormir a oração com a família:
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Oração a Cristo Rei:
Jesus meu querido amigo,
Desejo que tu sejas o Rei do meu coração. E assim possa 
me ensinar a seguir os seus passos e ensinamentos de 
amor.  Amém.

Durante essas semanas façamos essas perguntas a nós mesmos todos os dias:

Perguntas de reflexão

seg ter qua qui sex sab dom

Preencha os dias em que as atividades foram cumpridas.

EU DEIXO JESUS REINAR NO 
MEU CORAÇÃO?

EU TRATO BEM OS MEUS 
COLEGAS DE CLASSE?

EU CUIDO DA MINHA MÃE E 
DO MEU PAI?

EU REZO PEDIDNDO QUE EU 
POSSA TER UM CORAÇÃO 

COMO O DE JESUS?

ASSIM COMO JESUS FEZ, EU 
AMO E AJUDO AS PESSOAS?
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Contemplação
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• O que você está vendo nesta imagem?

• O que te chama mais atenção?

• Sobre o que Jesus está em pé?

• O que os anjos estão fazendo?

• Do que Jesus é rei?
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Olá crianças, tudo bem?

Nós estamos chegando perto da Festa de Cristo Rei. Que festa mais

bonita!

Ela nos ensina que Jesus Cristo é nosso rei mas que Ele é um rei

diferente. Vocês devem estar se perguntando porque Ele era

diferente, né?! Vou explicar.

Geralmente um Rei é servido pelos seus empregados, tem dinheiro,

manda nos seus empregados e quer sempre estar aumentando o seu

reino através de batalhas e lutas contra outros povos.

O nosso amigo Jesus Cristo é o contrário disso tudo né?! No seu

reinado aqui na terra Jesus serviu as pessoas o tempo todo, Ele

amou, curou, libertou e principalmente garantiu a nossa salvação

para que a gente possa ir um dia para o céu. Jesus é o rei do Amor e

do perdão, e Ele quer sempre o nosso bem!

Ah já ia me esquecendo de falar para vocês, a festa de Cristo Rei, ela

marca o fim do ano litúrgico da Igreja ou seja ela marca o fim das

leituras da Bíblia daquele ano e começa a nos preparar para o

Advento e para o Natal, começamos a refletir sobre esses momentos

e tudo o que fizemos durante o ano.

Ah, como eu gosto dessa festa e de celebrar o reinado de Jesus, que

é o Rei do amor e salvação.

Até logo crianças, nos vemos na próxima!!!

Tudo por Jesus, nada sem Maria!

Aprendendo com o Paciollinho
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Desenho para colorir
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*Desenho retirado do Blog Amiguinhos de Deus
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Desenho para colorir
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*Desenho retirado do Blog de Evangelização Infantil Tia Paula Limeira
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Desenho para completar e colorir
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*Desenho retirado da página: Tudo desenhos

Dicas de coisas para desenhar:

• Coroa
• Cetro
• Anjos 
• Estrelas
• Pássaros
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Leitura em voz alta
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Rei dos reis

Rei do Universo, 

Rei do céu, 

Rei das matas, 

Rei do mar, 

Rei de todo lugar, 

Rei dos Reis, 

Rei dos Homens, 

Rei misericordioso, 

Rei humilde, 

Rei de toda uma nação, 

E também o Rei que vive no 

meu coração!

Viva Cristo Rei!!
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Jogo do Labirinto
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Ajude Jesus a chegar no seu reino!
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Caça-Palavras

12

Procure no caça palavra as palavras que estão em negrito abaixo:

Rei dos reis               Rei das nações         Rei misericordioso

Rei do céu                   Rei da terra                 Rei humilde 

Rei do meu coração  
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Fazendo uma coroa para Jesus
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Com a ajuda dos pais, desenhe uma coroa, recorte e coloque
em uma imagem de Jesus. Lembre-se de pintar bem bonito!
Depois nos envie uma foto do que você fez para que
possamos arquivar na nossa “Galeria”.

Material necessário:

• Folha em Branco

• Régua (para medir o comprimento da coroa)

• Tesoura

• Cola ou fita adesiva

• Caneta e Lápis de colorir

• Imagem de Jesus

Exemplo (mas pode soltar a imaginação!):


