
 
 

 

    Cristo Rei do Universo 
 
No 34º Domingo do Tempo Comum, celebra-

mos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei 
do Universo. As leituras deste domingo falam-nos do 
Reino de Deus (esse Reino de que Jesus é rei). Apre-
sentam-no como uma realidade que Jesus semeou, 
que os discípulos são chamados a edificar na história 
(através do amor) e que terá o seu tempo definitivo 
no mundo que há-de vir. 

A primeira leitura (Ez 34,11-12.15-17) utiliza a 
imagem do Bom Pastor para apresentar Deus e para 
definir a sua relação com os homens. A imagem su-
blinha, por um lado, a autoridade de Deus e o seu pa-
pel na condução do seu Povo pelos caminhos da his-
tória; e sublinha, por outro lado, a preocupação, o ca-
rinho, o cuidado, o amor de Deus pelo seu Povo. 

O Evangelho (Mt 25, 31-46) apresenta-nos, num 
quadro dramático, o “rei” Jesus a interpelar os seus 
discípulos acerca do amor que partilharam com os ir-
mãos, sobretudo com os pobres, os débeis, os despro-
tegidos. A questão é esta: o egoísmo, o fechamento  
 
 

 
em si próprio, a indiferença para com o irmão que so-
fre, não têm lugar no Reino de Deus. Quem insistir 
em conduzir a sua vida por esses critérios ficará à mar-
gem do Reino. 

Na segunda leitura (1Cor 15, 20-26.28), Paulo 
lembra aos cristãos que o fim último da caminhada do 
crente é a participação nesse “Reino de Deus” de vida 
plena, para o qual Cristo nos conduz. Nesse Reino de-
finitivo, Deus manifestar-Se-á em tudo e atuará como 
Senhor de todas as coisas. 

(Da Liturgia Dehoniana) 

Agenda desta Semana 
 

- Dia 24.nov.º, sexta-feira, SS. André Dung-
Lac e Companheiros – Às 18h00, Lição dos Grupos 
de Guitarra. – Às 21.00, Iniciação Cristã de Adultos 
(preparação para o Batismo e para o Crisma). – Às 
21.30, na Igreja de S. Jorge de Arroios: Reunião do 
Senhor Cardeal Patriarca e Bispos Auxiliares com 
todo o Setor da Pastoral Social da nossa Vigararia 
(Lisboa IV). 

Não é necessário receber um convite expresso, 
aviso ou carta pessoal, nem sequer também alguma 
mensagem de email. Cada pessoa que esteja empe-
nhada neste sector social procurará corresponder o 
mais e o melhor possível a este convite do Senhor 
Cardeal-Patriarca. 

- Dia 25.nov.º, sábado. T. C. – Às 16.00, Visita 
Pastoral, nas instalações do Agrupamento 66 do 
CNE. – Às 17.00, Catequese para Crianças e Jovens 
GVX, que, às 17.30, se encontram com o Senhor 
Bispo, na Igreja Paroquial. – Às 18.30, Missa Vesper- 
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Festa de Cristo Rei 
 

A Festa de Cristo Rei encerra o Ano Litúrgico. 
Com o domingo seguinte, retoma-se novo ano: 
quatro domingos que antecedem o Natal, e com 
que se se inicia o novo Ano Litúrgico. 

A festa de Cristo-Rei, o último domingo do 
ano litúrgico, tem o título de solenidade de “Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do Universo”. Foi institu-
ída pelo Papa Pio XI, em 1925, num contexto de 
promoção do “Reinado Social de Cristo”. Mas de-
pois da reforma conciliar, ela foi reinterpretada 
num sentido mais universal, espiritual e escatoló-
gico, como se depreende do novo título (Rei do 
Universo), da nova oração “coleta”, das novas lei-
turas e do facto de encerrar o ano litúrgico (34.º 
Domingo do Tempo Comum). 

Que esta grandiosa festa encerre de forma bri-
lhante a nossa ação no ano litúrgico agora a termi-
nar. E determine a nossa entrada consciente, cora-
josa e cheia de ânimo, no novo ciclo, no novo ano.   

  Padre João    

D. Joaquim Mendes em Visita Pastoral 



tina, presidida por D. Joaquim, dirigida em especial às 
Crianças e aos Jovens. – Às 19.30, Encontro de D. 
Joaquim com os Catequistas e com os Orientado-
res dos GVX (Grupos de Vida Cristã).   

- Dia 26.nov.º, Domingo, Solenidade de N. S. 
Jesus Cristo, Rei do Universo: – Às 9.30, Eucaristia 
no Centro Social da Musgueira, presidida pelo Senhor 
D. Joaquim – e encerramento da Visita Pastoral à 
nossa Paróquia de S. João Baptista do Lumiar. Às 
11.00, Batismo de Diana Santos – Às 16.00, Reunião 
do Conselho Pastoral.  

- Dia 27.nov.º, seg.-feira, T. C. – Como habi-
tual, às segundas-feiras, a Igreja está encerrada, para 
limpeza e descanso. 

- Dia 28.nov.º, terça-feira, T. C. – Às 18.00, Li-
ção dos Grupos de Guitarra. Às 19.00, Lição de CPB. 

 - Dia 29.nov.º, quarta-feira, T. C. – Às 10.00, 
Terço de Raquel. – Às 15.00, Lição de Informática 
(gratuita). 

- Dia 30.nov.º, quinta-feira, Santo André, 
Apóstolo. 

 - Dia 01.dez.º, 1.ª sexta-feira do mês – Exceci-
onalmente, não haverá Exposição nem Bênção do 
Santíssimo Sacramento. – Às 18.00, Terço do Rosário 
e Eucaristia. – Às 21.00, não haverá “Iniciação Cristã 
de Adultos” (preparação para o Batismo e para o 
Crisma). – Casamento de Neuza Arraia e João Santos 
Ferreira, na Igreja de São Lourenço, em Azeitão   

- Dia 02.dezº, sábado, T. C. – Às 10.00, Ba-
tismo de Mafalda Pereira (Padre Alberto de Sousa, S. 
J.). – Às 11h00, Batismo de Maria Valdrez Alves (Pa-
dre Alberto de Sousa, S. J.). – Às 12.00, Batismo de 
Leonor Miranda. – Às 17.00, Catequese para Crianças 
e Jovens, seguida de Missa Vespertina, às 18.30: 
“Festa da Vida” e Compromisso dos Grupos de Vida 
Cristã (GVX). Celebração das Bodas de Ouro Matri-
moniais de Laura Nunes Robalo Gomes e Manuel Au-
gusto Gomes. 

- Dia 03.dez.º, I Domingo do Advento. – Às 
15.00, Batismo de Mafalda Machado (Padre Luís 
Onofre, S. J.).   

 

 

Visita Pastoral 
 

Neste Domingo, dia 26, termina a Visita Pastoral 
do Senhor Bispo D. Joaquim Mendes à nossa Paró-
quia. Tem sido um tempo muito benéfico para todos, 
em diversas perspetivas. Para isso, muito tem ajudado 
a simplicidade e a proximidade do Senhor Bispo, em 
todas as ações, encontros e reuniões.  

De cinco em cinco anos, os bispos devem visitar 
cada uma das paróquias a eles confiadas. O Patriar-
cado de Lisboa abrange atualmente mais de 250 paró-
quias, associadas pastoralmente em 17 grupos regio-
nais, chamados “vigararias”, quatro na cidade de Lis-
boa e 13 de Lisboa até Azambuja e Caldas da Rainha. 

Atualmente, a Visita Pastoral é estruturada de 
modo a que todos os colaboradores paroquiais te-
nham ocasião de se encontrar com o Cardeal-Patriarca 
e com os seus Bispos Auxiliares, segundo o género de 
serviço que prestam (ministérios ou sectores de apos-
tolado e outros serviços), de modo que um dos Prela-
dos visite pessoalmente os principais centros de vida 
cristã de cada paróquia, presida à Eucaristia em cada 
Comunidade e tenha reuniões com os principais cola-
boradores paroquiais, ouvindo a descrição da sua ação 
e dando depois a sua orientação ou explicando as 
perspetivas pastorais de cada um dos sectores das ati-
vidade existentes. 

No próximo Número deste boletim, esperamos 
dar uma ideia do que foi esta Visita Pastoral.       

 

Preparando o nosso Natal 
  

Estão em andamento várias iniciativas para nos 
ajudarem a uma boa celebração do Natal. Em todas 
elas se perspetivam manifestações muito interessan-
tes. Sobressai, para já, a construção de um presépio 
artístico movimentado, com cenas da vida comum, 
capazes de chamar a atenção às crianças visitantes 
para o Menino Jesus que quis viver no meio de nós.  

Aceitam-se mais voluntários, jovens e adultos… 
   

A encerrar 
 

1.- Adivinhas e charadas: 
 Estou num frasco fechada para me não entornar, 
só quando alguém me espalha é que começo a fa-
lar. - (Resposta na próxima edição).  

2.- Solução da adivinha anterior:  
Tem cara mas não tem pernas; e anda sempre a 
girar: a passar de mão em mão, pouco pode des-
cansar. Resposta: – A moeda (dinheiro). 

3.- Anedota:  
A nossa mãe Eva foi certamente uma mulher feliz. 
De facto, nunca teve aborrecimentos com a sogra, 
nunca ameaçou voltar para casa da mãe e nunca 
pensou que houvesse marido mais bonito e mais 
simpático que o dela. 

4.- Dizeres: 
- Diz-me com quem andas e dir-te-ei quem és. 
- Junta-te a um bom e serás como ele; junta-te a 
um mau e serás pior que ele. 

Bom Domingo! 
Bom Fim-de-Semana! 

- Aos Domingos: três celebrações eucarís-
ticas: às 9.30, 12.00 e 18.30. Terço, às 18.00. 

- Confissões: a qualquer hora, sempre que 
pedido. Em especial: Sábados, das 17 às 18.00. 


