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Os jovens portugueses que vão receber este domingo (22/11) os símbolos da Jornada 

Mundial da Juventude (JMJ), das mãos do Papa, confessaram à Agência ECCLESIA a 

emoção com que se preparam para este momento. 

Daniela Calças, que celebra o seu aniversário este domingo, fala num “sonho tornado 

realidade” e numa experiência “única”, que vive em Roma desde sexta-feira. 

A representante do Patriarcado de Lisboa vai receber o ícone de Nossa Senhora, com 

outra jovem portuguesa. “A alegria é muita”, assinala. 

A Cruz peregrina vai ser entregue a três jovens, entre eles João Amaral, da Academia 

Militar (GNR), para quem esta “é uma oportunidade fantástica”. “Estou motivado, 

principalmente por ter essa tarefa de poder pegar na Cruz e poder levá-la para a nossa casa, 

onde acolheremos as jornadas, em 2023”, refere. 

Beatriz Damião, da Academia Militar (Exército Português) assinala, por sua vez, ser 

“muito importante representar as Forças Armadas e as Forças de Segurança”. “É uma honra 

poder estar aqui”, acrescenta. 

Na delegação portuguesa encontra-se o padre Carlos Almada, da Diocese do Funchal, 

que levou a Roma uma carta dos jovens madeirenses, com destaque para três verbos: 

“agradecer, pedir e reavivar”. “Nesta carta, agradecem ao Papa pelas palavras de estímulo 

pelo Sínodo [2018], que foi um sinal grandioso de que contava com os jovens”, indica o 

sacerdote. 

A passagem dos símbolos da JMJ do Panamá, que recebeu a edição internacional de 

2019, para a capital portuguesa, que recebe a edição no verão de 2023, vai acontecer na 

Basílica de São Pedro, no final da Missa presidida pelo Papa, às 10h00 (em Roma, menos 

uma em Lisboa), com transmissão online. 

A Cruz peregrina e o Ícone de Nossa Senhora ‘Salus Populi Romani’ percorreram as 

dioceses do Panamá nos meses que antecederam a realização da Jornada 

Mundial da Juventude neste país da América Central, em 2019. 

Os símbolos têm peregrinado por vários países e acompanham a 

preparação de cada JMJ.  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

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, bem ditos 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.».  

1ª Leitura | Ez 34, 11-12.15-17 

«Quanto a vós, meu rebanho, hei-de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas.» 

Salmo Responsorial | Sl 22 (23) 

O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

2ª Leitura | 1 Cor 15, 20-26.28 

«Entregará o reino a Deus Pai, para que seja tudo em todos.» 

Evangelho | Mt 25, 31-46 

«Sentar-Se-á no seu trono glorioso e separará uns dos outros.» 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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… para a vida. 
 

 

No 34º Domingo do Tempo Comum, celebramos 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). Apresentam-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 utiliza a imagem do Bom Pastor para apresentar Deus e para definir a sua 
relação com os homens. A imagem sublinha, por um lado, a autoridade de Deus e o seu papel na 
condução do seu Povo pelos caminhos da história; e sublinha, por outro lado, a preocupação, o 
carinho, o cuidado, o amor de Deus pelo seu Povo. Ezequiel é conhecido como “o profeta da 
esperança”. Desterrado na Babilónia desde 597 a.C. Ezequiel exerce aí a sua missão profética 
entre os exilados judeus. 

Na segunda leitura, 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 
definitivo, Deus manifestar-Se-á em tudo e actuará como Senhor de todas as coisas. O Reino de 
Deus será uma realidade onde o egoísmo, a injustiça, a miséria, o sofrimento, o medo, o pecado, 
e até a morte, todos os inimigos da vida e do homem, estarão definitivamente ausentes, pois 
terão sido vencidos por Cristo. 

O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramático, o “rei” Jesus a interpelar os seus 
discípulo acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo com os pobres, os débeis, os 
desprotegidos. A questão é esta: o egoísmo, o fechamento em si próprio, a indiferença para com 
o irmão que sofre, não têm lugar no Reino de Deus. Quem insistir em conduzir a sua vida por 
esses critérios ficará à margem do Reino. 

A parábola do juízo final começa com uma introdução que apresenta o quadro: o “Filho do 
Homem” sentado no seu trono, a separar as pessoas umas das outras “como o pastor separa as 
ovelhas dos cabritos”. Vêm, depois, dois diálogos. Um, entre “o rei” e “as ovelhas” que estão à 
sua direita; outro, entre “o rei” e os “cabritos” que estão à sua esquerda. No primeiro diálogo, o 
“rei” acolhe as “ovelhas” e convida-as a tomar posse da herança do “Reino”; no segundo diálogo, 
o “rei” afasta os “cabritos” e impede-os de tomar posse da herança do Reino.  

O critério que “o rei” utiliza para acolher uns e rejeitar outros é a atitude de amor ou de 
indiferença para com os irmãos mais pequenos de Jesus, que se encontram em situações 
dramáticas de necessidade: os que têm fome, os que têm sede, os peregrinos, os que não têm 
que vestir, os que estão doentes, os que estão na prisão… Jesus identifica-Se com os pequenos, 
os pobres, os débeis, os marginalizados; manifestar amor e solidariedade para com o pobre é 
fazê-lo ao próprio Jesus e manifestar egoísmo e indiferença para com o pobre é fazê-lo ao 
próprio Jesus. 

Deus não condena ninguém. Quem se condena, ou não, é o homem, na medida em que 
aceita, ou não, a vida que Deus lhe oferece. Para além dos exageros de linguagem, a mensagem é 
esta: o egoísmo e a indiferença para com o irmão não têm lugar no Reino de Deus. 

Jesus é Rei, mas um rei especial: A sua coroa será feita de espinhos... O seu trono 
será uma cruz... O seu poder diferente do poder do mundo... O seu mandamento 
será o do Amor... O seu exército será composto por homens desarmados... A sua 
Lei são as bem-aventuranças... O seu Reino será um mundo de paz... 

um programa de inspiração cristã e católica, apresentado pelo Pe. Marco Cabral, estreia dia 29  
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Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 23 

14:00 Festa em honra de São Clemente Furtado 

18:00 Eucaristia Rancosinho 
19:30 Eucaristia (Marco e Cláudio) Fornos de Algodres 

Terça-feira, 24  
SS. André Dung-Lac, 

presbítero, 
e Companheiros, mártires – MO 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 
17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 
Quarta-feira, 25 17:00 Eucaristia Cortiçô 

Quinta-feira, 26 18:30 Eucaristia Figueiró da Granja 

Sexta-feira, 27 

17:00 Eucaristia Casal Vasco 

18:00 
Eucaristia Algodres  
Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 28 
11:00 Eucaristia 

Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

17:00 Eucaristia Mata  

18:15 Eucaristia Muxagata 

Domingo, 29 
 

I Domingo do 
Advento 

8:00 Eucaristia Vila Chã  

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 
9:50 Eucaristia Algodres 

10:00 Celebração da Palavra Casal Vasco 

10:30 
Eucaristia  Maceira 

Celebração da Palavra Fuinhas 
10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  
Eucaristia Figueiró da Granja 
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Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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