
A Palavra _________________________________________ 
Ano B - Solenidade de Cristo-Rei – 21 de Novembro 
Primeira Leitura – Profeta – Livro de Daniel 7,13-14.  
Segunda Leitura – Livro do Apocalipse 1,5-8. 
Evangelho – São João 18,33b-37: Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos 
judeus?»Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que to disseram de 
Mim?»Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é 
que 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». Disse-Lhe Pilatos:«Então, Tu és Rei?» 
Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar 
testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz». 
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A Bíblia____________________________________________ 
741. De acordo com o Livro dos Juizes, qual foi a cidade, a norte de Betel, onde a tribo de  
Benjamim encontrou as mulheres para dar continuidade ao seu povo? 
SOLUÇÕES: - 740. Tito (2 Cor 2,12).  Horários 

 Sugestões de Cânticos 

 
Solenidade de Cristo-Rei 

 
Entrada 

O Cordeiro que foi imolado 

CEC.II.144  

 

Apresentação dos Dons 

Vós nos resgatastes – A.O. 

 

Comunhão 

Como o Pastor ama – T.S.  

 

Depois da Comunhão 

Lembrai-Vos de nós – NCT.146 

 

Final 

Cristo vence – CT.386 

Cartório Paroquial: 

 Terça-feira a Sábado: 
    das 17h. às 19h. 
 

Atendimento do Pároco: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 17h. às 18h. 
 

Confissões: 

 Terça e Sexta-feira: 
    das 18h. às 18.30h. 
 

Missas: 

 Terça a Sexta-feira, às 18.30h. 

 Sábado, às 19h. 

 Domingo, às 11h. 

A Testemunha______________________________________ 
LOUVADO SEJAS – Carta Encíclica “LAUDATO SI” do Papa Francisco 

79. Neste universo, composto por sistemas abertos que entram em comunicação uns com os 
outros, podemos descobrir inumeráveis formas de relação e participação. Isto leva-nos 
também a pensar o todo como aberto à transcendência de Deus, dentro da qual se 
desenvolve. A fé permite-nos interpretar o significado e a beleza misteriosa do que 
acontece. A liberdade humana pode prestar a sua contribuição inteligente para uma evolução 
positiva, como pode também acrescentar novos males, novas causas de sofrimento e 
verdadeiros atrasos. Isto dá lugar à apaixonante e dramática história humana, capaz de 
transformar-se num desabrochamento de libertação, engrandecimento, salvação e amor, ou, 
pelo contrário, num percurso de declínio e mútua destruição. Por isso a Igreja, com a sua 
acção, procura não só lembrar o dever de cuidar da natureza, mas também e «sobretudo 
proteger o homem da destruição de si mesmo». 
80. Apesar disso, Deus, que deseja actuar connosco e contar com a nossa cooperação, é 
capaz também de tirar algo de bom dos males que praticamos, porque «o Espírito Santo 
possui uma inventiva infinita, própria da mente divina, que sabe prover a desfazer os nós 
das vicissitudes humanas mais complexas e impenetráveis». De certa maneira, quis  
limitar-Se a Si mesmo, criando um mundo necessitado de desenvolvimento, onde muitas 
coisas que consideramos males, perigos ou fontes de sofrimento, na realidade fazem parte 
das dores de parto que nos estimulam a colaborar com o Criador. Ele está presente no mais 
íntimo de cada coisa sem condicionar a autonomia da sua criatura, e isto dá lugar também à 
legítima autonomia das realidades terrenas. Esta presença divina, que garante a permanência 
e o desenvolvimento de cada ser, «é a continuação da acção criadora». O Espírito de Deus 
encheu o universo de potencialidades que permitem que, do próprio seio das coisas, possa 
brotar sempre algo de novo: «A natureza nada mais é do que a razão de certa arte – 
concretamente a arte divina – inscrita nas coisas, pela qual as próprias coisas se movem para 
um fim determinado. Como se o mestre construtor de navios pudesse conceder à madeira a 
possibilidade de se mover a si mesma para tomar a forma da nave». 

A Comunidade______________________________________ 

 Domingo, 14 de Novembro, Dia Mundial dos Pobres. 

 Terças e Sextas-feiras: confissões às 18 horas. 

  Domigo, 21, Dia Mundial e Diocesano da Juventude; em Queluz, Jornada Vicarial da 
Juventude.. 



XXXIII Domingo do Tempo Comum 

1ª Leitura - Profeta - Livro de Danie1 12, 1-3  

"Virá a salvação para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus."  

 
2ª Leitura - Apóstolo - Epístola aos Hebreus 10,11-14.18  

"Ele tornou perfeitos para sempre os que Ele santifica."  

 
Evangelho – São Marcos 13,24-32  

"Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão."  

Celebramos o trigésimo terceiro domingo do Tempo Comum. 

A liturgia da Palavra convida-nos a confiar em Deus libertador que apresenta aos homens 

um projecto que os conduzirá à vida eterna.  

Na primeira leitura, o profeta Daniel anuncia a chegada do tempo em que Deus libertará o 

seu povo. Apesar de todas as provações, devemos manter viva a esperança, pois sabemos que, se 

nos mantivermos fiéis, o Senhor estará connosco para sempre.  

Na segunda leitura – da Carta aos Hebreus -, deparamos com Jesus, o novo e eterno 

sacerdote, que veio ao mundo para libertar o homem do pecado e os conduzir a uma nova vida. 

Por uma só vez, Ele obteve a redenção de todos os homens.  

O Evangelho segundo São Marcos chama a atenção de todos os sinais de um tempo novo 

de felicidade sem fim. Tal será possível porque a Palavra de Cristo se há-de sobrepor a tudo, ao 

céu e à terra. Devemos, pois, acolher o Senhor e os seus projectos que nos devem comprometer. 

Lectio 

    Divina 

Leitura Orante 

 
1.ª Leitura –  Glória a Ti, Senhor, e a Miguel e todos Anjos e Arcanjos, porque veio 
até nós a tua libertação: de graça, de amor, de consolação. Ensina-nos a unir 
amorosamente a esperança e o esforço, para acelerar o dia venturoso da vinda do teu 
reino. Que todos nós, Senhor, um dia, acordemos jubilosos para a vida eterna.  
 
2.ª Leitura – Senhor, queremos caminhar juntos na esperança da nova terra, na 
obtenção do novo céu onde resplandeça a justiça. Tu nos remiste para sempre por meio 
de um sacerdócio eterno. Em Ti somos santificados, em Ti a redenção da Nova 
Aliança em cada eucaristia que nos mandaste celebrar até ao fim dos tempos.  
 
Evangelho – Hoje, Senhor Jesus, como acontece em todas as eucaristias que 
celebramos, fizeste de Ti oferta a Deus Pai por todos e por cada um de nós. Guardas 
toda a humanidade no teu coração, e nós descobrimos esse dom maravilhoso. Até ao 
último dia da nossa existência sobre a terra, Tu queres entregar a tua vida a todos os 
discípulos, homens e mulheres, amigos e irmãos. Que, um dia, a força do teu Espírito 
nos torne os eleitos vindos dos quatro cantos do mundo. Faz-nos revelar esta alegria 
aos nossos irmãos, pois a tua Palavra é eterna.     
 Em Cristo nosso Senhor. / Ámen. 


