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SOLENIDADE DE  CRISTO RE I  

 

 
A Cáritas, com o apoio da Conferência Episcopal Portuguesa, apresenta a iniciativa 

“10 MILHÕES DE ESTRELAS – UM GESTO PELA PAZ”. Uma acção focada na vivência 

do Natal assente nos valores humanos e cristãos da celebração do Natal. É neste 

espírito que se pretende ajudar as pessoas em situação de carência.  

A vela a que muitos portugueses já se habituaram a ver durante este período tem, 

este ano, uma nova imagem. Uma vela em forma de estrela, com 

um tamanho maior e aromatizada vem trazer um novo 

dinamismo à acção que é desenvolvida anualmente nas 

diferentes comunidades do país. 

Para todos os que quiserem juntar-se à Cáritas, a “Estrela 

da Paz” estará disponível, pelo valor de 2€, nas Cáritas 

diocesanas, escolas e paróquias aderentes e nas lojas Pingo 

Doce. 

Do total de verbas recolhidas 65% destina-se a apoiar a acção de cada Cáritas 

diocesana no seu trabalho de apoio às pessoas necessitadas. Os restantes 35% são 

canalizados para o apoio às vítimas do Ciclone Idai, em Moçambique. 

  

https://caritas.pt/estrelas/


Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO LUCAS 
 

Naquele tempo,  

os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: 

«Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». 

Também os soldados troçavam d'Ele; 

aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam: 

«Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo».  

Por cima d'Ele havia um letreiro: 

«Este é o Rei dos judeus». 

Entretanto, um dos malfeitores  

que tinham sido crucificados  

insultava-O, dizendo: 

«Não és Tu o Messias?  

Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». 

Mas o outro, tomando a palavra, repreendeu-o: 

«Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? 

Quanto a nós, fez-se justiça, 

pois recebemos o castigo das nossas más acções. 

Mas Ele nada praticou de condenável». 

E acrescentou: 

«Jesus, lembra-Te de Mim,  

quando vieres com a tua realeza». 

Jesus respondeu-lhe: 

«Em verdade te digo:  

Hoje estarás comigo no Paraíso».    

1ª Leitura | 2 Sam 5, 1-3 

«Ungiram David como rei de Israel.» 

Salmo Responsorial | Sl 121 (122) 

Vamos com alegria para a casa do Senhor. 

2ª Leitura | Col 1, 12-20 

«Transferiu-nos para o reino do seu Filho muito amado.» 

Evangelho | Lc 23, 35-43 

«Lembra-Te de mim, Senhor, quando vieres com a tua realeza.» 
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… para a vida. 
 

 

Neste Domingo celebramos a SOLENIDADE DE JESUS CRISTO, REI E SENHOR DO UNIVERSO. A Palavra 

de Deus que nos é proposta convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus; deixa claro 

que essa realeza não pode ser entendida à maneira dos reis deste mundo: é uma realeza que 

se concretiza de acordo com uma lógica própria, a lógica de Deus. 
A primeira leitura apresenta-nos o momento em que David se tornou rei de todo o Israel. Após 

a morte de Saul, e de seu filho primogénito Jónatas, às mãos dos Filisteus, foi escolhido para reinar 
sobre as tribos do norte e do centro Ishboshet, filho mais novo de Saul, mas apenas reinou durante 
dois anos, pois foi assassinado. Os anciãos do norte - preocupados em encontrar uma liderança 
forte - pediram a David, que reinava sobre as tribos do sul, que aceitasse dirigir também os destinos 
das tribos do norte e do centro. David aceita... É a primeira vez que se consegue a união das tribos 
do norte, do centro e do sul sob a autoridade de um único rei. Com o reinado unificador de David 
iniciou-se um tempo de felicidade, de abundância, de paz, que ficou na memória de todo o Povo de 
Deus.  

A segunda leitura apresenta um hino que celebra a realeza e a soberania de Cristo sobre toda a 
criação; além disso, põe em relevo o Seu papel fundamental como fonte de vida para o homem. 
Paulo, depois de um convite à acção de graças, porque Deus livrou os colossenses “do poder das 
trevas” e transferiu-os “para o Reino do seu Filho muito amado”; afirma que Cristo é “imagem de 
Deus invisível”, ou seja, é em tudo, igual ao Pai, no ser e no agir, e que n'Ele reside a plenitude da 
divindade e, ao afirmar que Cristo “é o primogénito de toda a criatura”, Paulo garante-nos que Ele 
tem a supremacia e a autoridade sobre toda a criação, inclusive Tronos e Dominações, Principados 
e Potestades. 

O Evangelho de hoje transporta-nos para o Calvário. É o final da "caminhada" terrena de Jesus: 
estamos perante o último quadro de uma vida gasta ao serviço da construção do "Reino". Por cima 
da cruz de Jesus, havia uma inscrição: "este é o rei dos judeus". É uma indicação que, face à 
situação em que Jesus Se encontra, parece irónica: Ele não está sentado num trono, mas pregado 
numa cruz; não aparece rodeado de súbditos fiéis que O incensam e lisonjeiam, mas dos chefes dos 
judeus que O insultam e dos soldados que escarnecem d’Ele; Ele não exerce autoridade de vida ou 
de morte sobre milhões de homens, mas está pregado numa cruz, indefeso, condenado a uma 
morte infamante... Não há aqui qualquer sinal que identifique Jesus com poder, com autoridade, 
com realeza terrena. Ao lado de Jesus estão dois "malfeitores", crucificados como Ele. Enquanto um 
O insulta, o outro pede: "Jesus, lembra-Te de mim quando vieres com a tua realeza". A resposta de 
Jesus a este pedido é: "hoje mesmo estarás comigo no paraíso". Jesus é o Rei que apresenta aos 
homens uma proposta de salvação e que, da cruz, oferece a vida. O "estar hoje no paraíso" não 
expressa um dado cronológico, mas indica que a salvação definitiva (o "Reino") começa a fazer-se 
realidade a partir da cruz. Na cruz manifesta-se plenamente a realeza de Jesus que é perdão, 
renovação do homem, vida plena; e essa realeza abarca todos os homens - mesmo os condenados - 
que acolhem a salvação. 
 

Jesus é o Messias/rei; mas é rei na lógica de Deus - isto é, veio para presidir a um 

"Reino" cuja lei é o serviço, o amor, o dom da vida. A afirmação da sua dignidade real 
passa pelo sofrimento, pela morte, pela entrega de Si próprio. O seu trono é a cruz, 

expressão máxima de uma vida feita amor e entrega. É neste sentido que entendo a realeza de Jesus? 



Da Palavra… 

 

 

Segunda-feira, 25 

16:00 Eucaristia Ramirão (Lar) 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 26 - - - - - - - - - 

Quarta-feira, 27 

14:30 Eucaristia Lar da Misericórdia 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quinta-feira, 28 
17:45 Eucaristia Casal Vasco 

18:30 Eucaristia Algodres 

Sexta-feira, 29  18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 30  

S. André, Apóstolo – FESTA 

16:00 Eucaristia Fuinhas 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

17:00 Eucaristia Mata 

Domingo, 1 
I Domingo do 

Tempo do 
Advento 

9:00 
Eucaristia Vila Chã 

Celebração da Palavra Cortiçô 

9:15 Eucaristia  Maceira 

9:50 Eucaristia Algodres  

10:00 Celebração da Palavra  Muxagata 

10:30 Eucaristia Sobral Pichorro  

10:45 Eucaristia Casal Vasco 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 Eucaristia Infias 
 

 

 

«  

  

25 nov a 1 dez |  19 

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 93 464 53 25; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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