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NO M E A Ç Õ E S  D IO C E S A N A S  
Agradecemos ao reverendo Padre Jorge Carvalhal 

Pinto, Administrador Paroquial, pelo trabalho realizado 

nas Paróquias de Canas de Senhorim e Santar. 

Para Pároco das Paróquias de Santíssimo Salvador 

de Canas de Senhorim e de São Pedro de Santar, 

Arciprestado de Beira Alta, nomeamos o reverendo 

Padre Marco José Pais Cabral.  

Agradecemos ao reverendo Padre Marco José Pais Cabral pelo trabalho realizado nas 

Paróquias de Figueiró da Granja, Fuinhas, Maceira, Muxagata e Sobral Pichorro.  

Para Pároco das Paróquias de Nossa Senhora das Graças de Figueiró da Granja, de 

Nossa Senhora da Graça de Fuinhas, de São Sebastião de Maceira, de São Miguel Arcanjo 

de Muxagata e de Nossa Senhora da Graça de Sobral Pichorro, Arciprestado de Beira 

Alta, nomeamos o reverendo Padre Pelágio Faz Tomás. 

Agradecemos ao reverendo Padre Marco José Pais Cabral todo o trabalho realizado pelo bem 

maior do Agrupamento 1393 do CNE. 

Para Assistente Espiritual do Agrupamento 1393 do CNE de Fornos de Algodres 

nomeamos o reverendo Padre Pelágio Faz Tomás. 

† António Luciano dos Santos Costa, Bispo de Viseu 

Missas em Acção de Graças 

pelo ministério sacerdotal do Pe. Marco 

Dia 28 de Novembro 

  9h15 – Fuinhas 

10h30 – Muxagata 

11h45 – Figueiró da Granja 

14h30 – Maceira  

16h00 – Sobral Pichorro  



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 

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».  

1ª Leitura | Dan 7, 13-14 

«O seu poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído .» 

Salmo Responsorial | Sl 92 (93) 

O Senhor é rei num trono de luz.  

2ª Leitura | Ap 1, 5-8 

«O Príncipe dos reis da terra fez de nós um reino de sacerdotes para Deus.»  

Evangelho | Jo 18, 33b-37 

«É como dizes: sou Rei.» 
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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. O Evangelho 

explica qual é a lógica da realeza de Jesus. 

A primeira leitura anuncia que Deus vai intervir no mundo, a fim de eliminar a crueldade, a 
ambição, a violência, a opressão que marcam a história dos reinos humanos. Através de um 
“filho de homem” que vai aparecer “sobre as nuvens”, Deus vai devolver à história a sua 
dimensão de “humanidade”, possibilitando que os homens sejam livres e vivam na paz e na 
tranquilidade. O “filho de homem” recebe de Deus um reino com as dimensões do universo e 
um poder que não é limitado pelo tempo, nem pela finitude que caracteriza os reinos 
humanos. Os cristãos verão nesse “filho de homem” vitorioso um anúncio da realeza de Jesus. 

Na segunda leitura, o autor apresenta Jesus como o Senhor do Tempo e da História, o 
princípio e o fim de todas as coisas, “testemunha fiel”, “primogénito dos mortos”, o “príncipe 
dos reis da terra”, Aquele que há-de vir “por entre as nuvens” cheio de poder, de glória e de 
majestade para instaurar um reino definitivo de felicidade, de vida e de paz. É a interpretação 
cristã dessa figura de “filho de homem” da primeira leitura. Porque ama, Jesus libertou os 
homens do egoísmo e do pecado; porque ama, Jesus convidou os homens a integrar um reino 
novo, de amor e de paz; porque ama, Jesus associou os homens à sua missão, tornando-os 
sacerdotes que oferecem a Deus o culto das suas próprias vidas. Jesus inseriu os homens numa 
dinâmica de vida nova, aproximou-os de Deus, convidou-os a integrar a família de Deus. 

O Evangelho apresenta-nos Jesus a assumir a sua condição de rei diante de Pilatos. A cena 
revela, contudo, que a realeza reivindicada por Jesus não assenta em esquemas de ambição, 
de poder, de autoridade, de violência, como acontece com os reis da terra. A missão “real” de 
Jesus é dar “testemunho da verdade”; e concretiza-se no amor, no serviço, no perdão, na 
partilha, no dom da vida. 

 Jesus assume-se como o messias que Israel esperava e confirma, claramente, a sua 
qualidade de rei; no entanto, descarta qualquer parecença com os reis terrenos que apoiam-se 
na força das armas e impõem aos outros homens o seu domínio e a sua autoridade, a 
prepotência e a ambição e gera opressão, injustiça e sofrimento… Jesus é rei e messias, mas 
não vai impor a ninguém o seu reinado; vai apenas propor aos homens um mundo novo, 
assente numa lógica de amor, de doação, de entrega, de serviço. 

A realeza de que Jesus Se considera investido por Deus consiste em «dar testemunho da 
verdade». Essa “verdade” manifesta-se nos gestos de Jesus, nas suas palavras, nas suas 
atitudes e, de forma especial, no seu amor vivido até ao extremo do dom da vida. A “verdade” 
é o amor incondicional e sem medida que Deus derrama sobre o homem, a fim de o fazer 
chegar à vida verdadeira e definitiva. 

Balanço anual… Acabar um ano é também dar graças por tudo aquilo que 
pudemos viver. Individualmente, em família e em comunidade, fazer o balanço do 
ano que passou… Recordar alguns momentos concretos do ano litúrgico que 
marcaram o dinamismo do crescimento da fé, a nível pessoal e comunitário… 

Aos Domingos, das 9h às 10h, na Rádio Imagem (87.6 FM) o programa “DIA DO SENHOR”  
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Da Palavra… 

 

  
Segunda-feira, 22  
S. CECÍLIA, virgem e mártir – MO - - - - - - - - - 

Terça-feira, 23 

14:00 Eucaristia em honra de S. Clemente Furtado 
17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Cortiçô 
18:30 Eucaristia  Infias 

21:00 Escola da Fé “Conversas com Cristo” Fornos de Algodres 

Quarta-feira, 24 
SS. ANDRÉ DUNG-LA C, presbítero, e 

companheiros, mártires – MO 
- - - - - - - - - 

Quinta-feira, 25 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 26 

17:00 Eucaristia Furtado 
17:30 Eucaristia  Casal Vasco 

18:00 Eucaristia Figueiró da Granja 
18:30 Eucaristia Algodres 

20:00 Ultreia Casal Vasco 

Sábado, 27 

15:30 Eucaristia Fornos de Algodres 
{Igreja da Misericórdia} 

17:00 Eucaristia Mata 

17:30 Eucaristia Rancosinho 
18:30 Eucaristia Ramirão 

Domingo, 28 
 

I DOMINGO 
Tempo do Advento 

9:00 Eucaristia Vila Chã 
9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Infias 
10:30 Eucaristia Muxagata 

10:45 Eucaristia Algodres 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres 

Eucaristia Figueiró da Granja 

14:30 
Eucaristia Cortiçô 

Eucaristia Maceira 
15:30 Eucaristia Casal Vasco 

16:00 Eucaristia Sobral Pichorro 
 

 

22 a 28 Nov | 

21

Contactos dos Párocos: P.e Jorge Luís – 96 109 72 66; P.e Marco Cabral – 96 696 13 12 
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