
A Palavra _________________________________________ 
Ano A - Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo – 22 de Novembro 
Primeira Leitura – Livro de Ezequiel, 34,11-12.15-17. 
Segunda Leitura – 1:º Carta aos Coríntios, 15,20-26.28. 
Evangelho - São Mateus 25,31-46: Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Quando o Filho do homem vier na sua glória com todos os seus Anjos, sentar-Se-á no seu 
trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e Ele separará uns dos outros, 
como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará as ovelhas à sua direita e os 
cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos 
de meu Pai; recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do 
mundo. Porque tive fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-Me de beber; era 
peregrino e Me recolhestes; não tinha roupa e Me vestistes; estive doente e viestes visitar-
Me; estava na prisão e fostes ver-Me’. Então os justos Lhe dirão: ‘Senhor, quando é que Te 
vimos com fome e Te demos de comer, ou com sede e Te demos de beber? Quando é que Te 
vimos peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? Quando é que Te vimos 
doente ou na prisão e Te fomos ver?’ E o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: 
Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes’. Dirá 
então aos que estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para o demónio e os seus anjos. Porque tive fome e não Me destes de comer; tive 
sede e não Me destes de beber; era peregrino e não Me recolhestes; estava sem roupa e não 
Me vestistes; estive doente e na prisão e não Me fostes visitar’. Então também eles Lhe hão-
de perguntar: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com sede, peregrino ou sem 
roupa, doente ou na prisão, e não Te prestámos assistência?’ E Ele lhes responderá: ‘Em 
verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais 
pequeninos, também a Mim o deixastes de fazer’. Estes irão para o suplício eterno e os 
justos para a vida eterna». 
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A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS - Carta Encíclica ‘LAUDATO SI’ do Papa Francisco  

16. Embora cada capítulo tenha a sua temática própria e uma metodologia específica, o que 
se lhe segue retoma por sua vez, a partir de uma nova perspectiva, questões importantes 
abordadas nos capítulos anteriores. Isto diz respeito especialmente a alguns eixos que 
atravessam toda a encíclica. Por exemplo: a relação íntima entre os pobres e a fragilidade do 
Planeta, a convicção de que tudo está estreitamente interligado no mundo, a crítica do novo 
paradigma e das formas de poder que derivam da tecnologia, o convite a procurar outras 
maneiras de entender a economia e o progresso, o valor próprio de cada criatura, o sentido 
humano da ecologia, a necessidade de debates sinceros e honestos, a grave responsabilidade 
da política internacional e local, a cultura do descarte e a proposta dum novo estilo de vida. 
Estes temas nunca se dão por encerrados nem se abandonam, mas são constantemente 
retomados e enriquecidos.  
17. As reflexões teológicas ou filosóficas sobre a situação da humanidade e do mundo 
podem soar como uma mensagem repetida e vazia, se não forem apresentadas novamente a 
partir dum confronto com o contexto actual, no que este tem de inédito para a história da 
humanidade. Por isso, antes de reconhecer como a fé traz novas motivações e exigências 
face ao mundo de que fazemos parte, proponho que nos detenhamos brevemente a 
considerar o que está a acontecer à nossa casa comum.  
18. A contínua aceleração das mudanças na humanidade e no Planeta junta-se, hoje, à 
intensificação dos ritmos de vida e de trabalho, que alguns, em espanhol, designam por 
«rapidación». Embora a mudança faça parte da dinâmica dos sistemas complexos, a 
velocidade que hoje lhe impõem as acções humanas contrasta com a lentidão natural da 
evolução biológica. A isto vem juntar-se o problema de que os objectivos desta mudança 
rápida e constante não estão necessariamente orientados para o bem comum e para um 
desenvolvimento humano sustentável e integral. A mudança é algo desejável, mas torna-se 
preocupante quando se transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida de 
grande parte da humanidade.  

A Bíblia____________________________________________ 
689. Quais são as duas montanhas que num dos Salmos (88 na numeração da Vulgata e 89 na 
numeração hebraica) são personificadas a ponto de serem convidadas “a cantar o nome do Senhor”?  
SOLUÇÃO – 688. Himeneu e Alexandre (1 Tim 1,20). 

 Horários 

 Sugestões de Cânticos 

Solenidade de Cristo-Rei 

 
Entrada 

O Cordeiro que foi imolado 

CEC.II.144-5 

 

Apresentação dos Dons 

Como o Pastor ama – T.S. 

  

Depois da Comunhão 

Lembrai-Vos de nós  

NCT.146 

 

Final 

Em Vós, Senhor  

OC.86/ CLD.168 

Cartório Paroquial  

 De Terça a Sexta-feira:

 das 17 horas às 19 horas. 

Celebrações de Missas 

 Domingo: 9.30 horas e  

  11 horas.  

 Quarta e Quinta-feira:  

  18.30 horas. 
 

Atendimento do Pároco 

 Quarta e Sexta-feira: 

 das 17 às 18.30 horas. 



XXXIII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura – Profeta - Livro dos Provérbios 31,10-13.19-20.30-31  

"A mulher que teme o Senhor é que será louvada."  

 

2ª Leitura – Apóstolo – Epístola aos Tessalonicenses 5,1-6  

"Permaneçamos vigilantes e sóbrios."  

 

Evangelho – São Mateus 25,14-30  

"A todo aquele que tem, dar-se-á mais e terá em abundância." 

Celebramos o Trigésimo Terceiro Domingo do Tempo Comum e o Quarto Dia Mundial do Pobre. 

Com o fim do ano litúrgico no próximo Domingo, a Palavra de Deus alerta-nos para o 

sentido do tempo, da nossa responsabilidade em testemunhar um novo caminho de vigilância e de 

fidelidade, a luz orientadora das nossas vidas. 

A primeira leitura - do Livro dos Provérbios - enaltece a mulher virtuosa que nos é 

apresentada como alguém de grande fortaleza, fiel ao longo de toda a vida. Através da imagem da 

mulher, é estabelecido o paralelismo com a Igreja e com cada um dos cristãos fiéis e expectantes 

da vinda do Senhor. 

Da Carta aos cristãos de Tessalónica, a segunda leitura retoma o tema da fidelidade ao 

Senhor. É necessário sermos fiéis à sua Palavra, vivendo de acordo com os seus ensinamentos e 

com os nossos compromissos. Neste sentido devemos permanecer atentos e vigilantes, pois não 

sabemos quando o Senhor se vai manifestar. 

O Evangelho de São Mateus apresenta-nos dois exemplos opostos de como devemos esperar 

e preparar a última vinda do Senhor. Por um lado, é louvado o discípulo que se preocupa em 

fazer frutificar os bens que o Senhor lhe confia e, por outro, é condenado aquele que não faz 

render os bens recebidos. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura – Senhor, Tu que realizas grandes obras através dos pequenos e dos 
humildes, ensina-nos a dar o devido valor à vocação da mulher – imagem da Sabedoria 
bíblica - enquanto esposa e mãe. Aceita, Senhor, as nossas orações por todas as 
mulheres do mundo, em especial por aquelas que são violentadas na sua dignidade.  
 
2.ª Leitura – Queremos, Senhor, aguardar com confiança a tua vinda. Dá-nos a graça 
de nos mantermos vigilantes, vivendo na luz dos teus caminhos. Só Tu nos podes dar a 
paz e a segurança que nos alimentam na vida de comunhão com os irmãos na fé e com 
todos aqueles que de Ti se afastam, mesmo na inconsciência das suas vivências.  

 
Evangelho – Tantos talentos, Senhor Jesus, nos vais confiando ao longo da nossa 
peregrinação nesta terra que nos deste para viver. Ajuda-nos, Senhor, com a tua graça, 
a desenvolver esses talentos e a colocá-los ao serviço dos nossos irmãos. Ajuda-nos a 
cultivar a fidelidade nas pequenas coisas, para merecermos tomar parte da alegria do 
teu Reino. Que os teus dons misericordiosamente concedidos não mereçam, como 
fruto da nossa infidelidade, a sepultura irremediável da falta de compromisso e de 
testemunho pelo teu Evangelho.  
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


