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 (Sir, de Ben Sirá; ou, nalgumas Bíblias, 
Eclo, de Eclesiástico) 

Sir 4, 11-19 / Sir 6, 18-37 / Sir 14, 20-27 
Sir 19, 20-30 / Sir 24, 19-34 / Sir 51, 13-30 

2. Quanto aos diversos tipos de Salmos, 
já estão algumas pistas de leitura na página 
própria… 

______________________________________________ 

Gotas de Orvalho 
Procura viver mais a tua vida interior. A 

agitação da vida não deve atingir o teu “eu” 
verdadeiro que é a tua alma. Não te deve 
fazer esquecer a coisa mais importante. A 
Centelha Divina é que é o teu “eu” real, de 
qual o teu corpo é apenas um reflexo. 
Portanto, procura viver mais intensamente a 
tua vida interior, a vida do teu “eu” 
verdadeiro, da tua alma. 
____________________________________________ 

Aprender a descansar 
 
O que é o descanso?  
Descansamos para recuperar forças. 
As férias são ocasião para aprofundar a 

amizade com os membros da família, pois 
convivemos mais tempo juntos, com 
amigos, podemos ter maravilhosos encon-
tros com a natureza, ler um bom livro, ouvir 
boa música, etc. 

No entanto o descanso também pode 
ser para nós um meio santificador. O 
próprio Cristo sentiu cansaço. O descanso 
é, portanto, uma coisa sagrada. 

Ao planear as férias,  devemos arrajar 
tempo para Deus e para os outros que 
convivem connosco na praia, no campo, 
etc. 

Vamos agradecendo-Lhe a natureza 
que Ele criou; vamos pôr em prática 
algumas virtudes ligadas à caridade, tais 
como a alegria, o bom humor, a fortaleza, a 
amizade, etc. 

O  descanso  não  pode  ser um espaço  
 

vazio. 
Saibamos aproveitar bem o tempo com 

o nosso exemplo e sempre com um sorriso. 
____________________________________________ 

Papa Francisco 

(Relativismo) 
 

A cidade actual é relativista: tudo é váli-
do e podemos caír na tentação de, para não 
discriminar, para incluír todos, sentirmos por 
vezes que é preciso «relativizar» a verdade. 

Mas não é essa a solução. 

(Palavras iniciais do Sr. Arcebispo no Primeiro 
Congresso Regional da Pastoral Urbana, 25/08/2011) 
____________________________________________ 

O Silêncio 
 

Hoje em dia, custa-nos bastante aceitar 
o silêncio; estamos cercados de ruído 
ensurdecedor. Este ruído pode impedir que 
nos oiçamos a nós mesmos e que oiçamos 
a voz de Deus que nos fala no nosso 
interior. Silêncio. Às vezes custa calar nos 
momentos difíceis, nos sofrimentos 
angustiantes e nas alegrias íntimas, nas 
calúnias mordazes e nos louvores 
excessivos, nos pareceres que ferem e no 
vai-vem de um coração amigo que se 
afasta. São silêncios que trazem como 
consequência a imersão em Deus, que 
mora na nossa intimidade. Se olhamos para 
o arvoredo, vêmo-lo cheio de vida; mas a 
flor que vai abrindo as pétalas, fá-lo em 
silêncio; a violeta que espalha o seu 
perfume, a trepadeira que sobe para o alto, 
a erva que cobre o chão, os ramos que se 
alargam, a água que corre... tudo é silêncio. 
E tudo é vida e dá vida. 

“Mais vale ouvir a reprimenda de um 
sábio do que a canção dos insensatos. Tal 
como o crepitar do fogo debaixo da caldeira, 
assim é o riso do insensato. Também isso é 
vaidade” (Ecle 7, 5-6) 
 

Muitas vezes mais vale o silêncio à tua 
volta do que palavras vãs. Se as palavras 
são de prata, o silêncio é de ouro. Ora se o 
silêncio se torna ouro, muito fácilmente se 
tornará céu. 
____________________________________________ 

Oração 
 

Meu Deus! Se me deres a fortuna, não 
me tires a felicidade; se me deres a força, 
não me tires a sensatez; se me for dado 
prosperar, permite que eu não perca a 
modéstia, conservando apenas o orgulho da 
dignidade. Ámen. 
____________________________________________ 

H u m o r 

 
O Alberto, um piegas autêntico, tendo-     

-se ferido levemente manda chamar o 
médico. 

O doutor, ao ver o ferimento, diz a um 
empregado do doente que, imediatamente e 
a correr, vá à farmácia buscar determinado 
medicamento. 

Ao ouvir isto, o Alberto pergunta ao 
médico: 

– Sr. Doutor, é assim tão grave para 
correr tanto? 

Responde o médico: 
– Não, senhor, mas é porque tenho 

medo que a ferida sare antes que o 
empregado volte! 
____________________________________________ 

A Fechar 
 

Com a Festa de Nosso Senhor Jesus 
Cristo Rei do Universo, terminamos o Ciclo 
do Ano “B” Litúrgico e damos início ao Ano 
“C” 2015 / 2016. 

A todos os Leitores que nos acompa-
nharam ao longo do ano, o Jornal do Leitor 
cumprimenta e agradece reconhecido. 
 

Cristo Rei do Universo 

 
Depois de uma longa caminhada que se 

prolongou por 53 semanas, chegámos ao 
fim deste Ano “B” Litúrgico. 

Celebrámos a Incarnação do Verbo no 
Ciclo do Natal; a Paixão, Morte e Ressur-
reição do Senhor no Ciclo da Páscoa; e 
guiados pelo Espírito Santo, percorremos o 
caminho da esperança cristã do Tempo 
Comum, acolhendo a Palavra de Deus e 
alimentados pela Santíssima Eucaristia. 

Pelo caminho, fomos encontrando, ao 
celebrar as suas festas, modelos de vida e 
companheiros da viagem para a eternidade 
que são os santos. 

Que significa então agora para nós a 
solenidade de Jesus Cristo Rei do 
Universo? 

Pois bem, a Festa que hoje celebramos 
é o culminar de todo o Ano Litúrgico. Ou 
seja, tudo atinge em Cristo o seu ponto 
culminante: Cristo vencedor da morte e do 
pecado. Glorifiquemos e louvemos a Deus 
pelo dom maravilhoso do Seu Filho, glória 
de Deus e glória da Humanidade. 

Em cada eucaristia, Jesus Cristo, verda-
deiramente presente, convida-nos a 
fazermos a experiência da Sua vitória, 
introduzindo-nos no mistério da Sua Cruz, 
Ressurreição e Pentecostes. Assim ungidos 
pelo Espírito Santo, no seu mistério Pascal, 
somos «impelidos» à missão da esperança, 
da vida e de um amor sem barreiras nem 
fronteiras. 

A solenidade de hoje, surge como 
síntese de todos os mistérios de Jesus 
Cristo, comemorados durante o ano. Hoje 
olhamos para Jesus, o Rei dos reis e o 
Senhor dos senhores. Esta festa foi criada 
por Pio XI em 1925. Na nossa sociedade 
são poucas as monarquias. Quando 
falamos de reis pensamos em poder, 
riqueza, luxo. Mas afinal que Rei é Jesus e 
que reinado nos apresenta? 
 Cristo Rei é um título que Jesus conquistou 
com a sua coerência e com a sua bondade. 
Mas não esqueçamos que Ele reina desde a 
cruz. Esse é o trono da sua glória. Para nós, 
Jesus deve ser o único Senhor.  
 
 
 

 

 

Introdução 
 

O Triunfo dos vencidos. 
«Então, Pilatos mandou levar Jesus e 

flagelá-lo. Depois, os soldados entrelaçaram 
uma coroa de espinhos, cravaram-lha na 
cabeça e cobriram-no com um manto de 
púrpura; e, aproximando-se dele, diziam-     
-lhe: Salvé, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe 
bofetadas»  (Jo 19, 1-3). 

Porque motivo Jesus não reage aqui, 
como tinha feito quando recebeu a bofetada 
do servo do sumo sacerdote?  (Jo 18, 23). 

A entronização de um rei burlesco era 
um jogo muito conhecido na Antiguidade. 
Um prisioneiro que passados alguns dias 
seria justiçado era revestido com as 
insígnias reais e tratado como um impera-
dor. Um escárnio cruel, praticado também 
com Jesus. 

Na cena descrita por João estão 
presentes todos os elementos que caracteri-
zam a entronização do imperador: a coroa, 
a capa de púrpura, as aclamações. 

É a paródia da realeza, e Jesus aceita-a 
porque demonstra da forma mais explícita o 
que  pensa  das  ostentações de poder e da 
busca da glória deste mundo. Ambicionar 
sentar-se num trono para receber vénias e 
honrarias é para Ele uma farsa, mesmo se, 
infelizmente, é a comédia mais comum e 
grotesca que é recitada no mundo. 

Na cena conclusiva do processo (Jo 19, 
12-16), Pilatos traz Jesus para fora e fá-lo 
sentar numa tribuna elevada. É meio-dia, o 
Sol está no zénite (pino) quando Pilatos, 
perante todo o povo, indica Jesus coroado 
de espinhos e revestido com a capa de 
púrpura, e proclama: «Aqui está o vosso 
Rei!» É o momento da entronização, a 
apresentação do soberano do novo reino, 
do reino de Deus. 

Para os Judeus a proposta é tão 
absurda que a consideram provocatória. 
Reagem furiosos com uma rejeição 
indignada: «Fora! Fora! Crucifica-o!» (Jo 19, 
15). Um rei assim nem o querem ver, 
desilude todas as expectativas, é um insulto 
ao bom senso. 

Jesus está ali, no alto, para que todos o  
 

 
 

possam contemplar, iluminado pelo Sol que 
brilha em todo o seu esplendor; está em si-
lêncio, não acrescenta uma palavra porque 
já explicou tudo. Aguarda que cada um se 
pronuncie e faça a sua própria escolha. 

Pode-se aspirar às grandezas, às 
realezas deste mundo, ou então segui-lo, 
renunciando a todos os bens e preferindo a 
derrota por amor. Desta escolha dependem 
o sucesso ou o fracasso de uma vida. 
       –  Reina com Cristo quem se torna com 
Ele servo dos irmãos. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura (Dn 7, 13-14) 

 

Monição:  
 

A profecia de Daniel prevê a aparição de Jesus 
«entre as nuvens do céu, cheio de poder e majestade. 
Todos os povos o hão-de servir!» Deus constituí-O 
Senhor de toda a criação. Conferindo-lhe um poder que 
jamais terá fim! «O seu domínio é eterno, não passará 
jamais!» 
 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Daniel 
 

13Contemplava eu as visões da noite, quando, 
sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um 
filho do homem. Dirigiu-Se para o Ancião venerável e 
conduziram-no à sua presença. 14Foi-lhe entregue o 
poder, a honra e a realeza, e todos os povos e nações 
O serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais, 
e o seu reino não será destruído. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Não é de todo uma Leitura difícil. Está 
sobrecarregada de atributos que, na Leitura, 
deverão ser destacados com breves incisos 
(enumeração). Há frases longas que não 
admitem cortes ou respirações. Exercitar a 
Leitura e a respiração. 
 
Comentário: 

 

      O capítulo de onde são tirados os dois 
versículos da leitura começa com uma 
dramática visão nocturna. Do oceano, que 
no antigo Médio Oriente era o símbolo do 
mundo  hostil  e  do  caos,  emergem quatro 
enormes feras: um leão, um urso, um 
leopardo   e  uma  quarta  fera  assustadora, 
 

Escala da Semana  –   Leitores  –  22 de Novembro   –   Cristo Rei do Universo 

Função 
Missa Vespertina  (Sábado) Missa do Dia  (Domingo) 

Carvalhosa                                                                                                                                                                  Eiriz Figueiró Sanfins Carvalhosa Eiriz Figueiró Sanfins 

Responsável Pedro Neto    Carlos Pacheco    

Avisos José Meireles    Luis Torres    

Admonição Fernanda Costa    Luis Carlos    

1.ª Leitura Joaquim Martins Sofia Cristina Ferreira Conceição Andrade João Miguel Raquel Helena Martins Isilda Santos 

2.ª Leitura Paula Carvalho Artur Fernando Neto Nelson Gomes Catarina Campos Sónia Alexadre Reguenga Glória Neto 

Oraç.  Fiéis Martinho Matos Salomé (Catequese) Aurora Silva Joaquim Mendes Assunção Sónia Ribeiro Daniela Ribeiro 

Ação Graças         

Suplente Alexandra Brito    Rui Cardoso    

 

N.º  364   -   Ano VI   -  22-11-2015 
Cristo Rei do Universo  –  Ano B 

www.paroquiascesf.com 



 

 

terrível, com uma força excepcional; 
esmaga tudo com os seus dentes de ferro 
(Dn 7, 2-8). 

A linguagem e as imagens são 
apocalípticas; as referências e as alusões à 
história dos povos devem ser entendidas. 

O simbolismo das quatro feras é 
explicado pelo próprio autor (Dn 7, 17-27). 
Representam os quatro grandes impérios 
que se sucederam e que oprimiram o povo 
de Deus. O leão indica o reino sanguinário 
da Babilónia, a maldita; o urso é a imagem 
dos Medos, povo voraz e sempre pronto a 
agredir; o leopardo com quatro cabeças é o 
símbolo dos Persas que perscrutam (pes-
quisam) em todas as direcções à procura da 
presa; o quarto animal, o mais assustador, 
representa o reino de Alexandre Magno e 
dos seus sucessores, os diádocos. Destes 
há um que se mostra particularmente 
sinistro: Antíoco IV, o perseguidor dos 
santos fiéis à lei de Deus. É ele quem detém 
o poder na época em que foi escrito o livro 
de Daniel. 

A história de Israel foi um suceder-se 
de reinos cruéis e impiedosos para com as 
pessoas mais fracas. Violaram os direitos 
dos povos e impuseram-se com a violência 
e a prepotência, comportaram-se como 
feras. 

O mundo será sempre vítima de 
dominadores arrogantes que fazem da força 
o seu deus? O Senhor assistirá indiferente à 
opressão do seu povo? 

Ao vidente é dado contemplar outra 
cena grandiosa: são colocados tronos no 
Céu e um ancião, que representa o próprio 
Deus, senta-se para o julgamento e 
pronuncia a sentença: é retirado o poder às 
feras e a última é morta, desfeita em 
pedaços e lançada ao fogo (Dn 7, 9-12). E o 
que acontece depois? 

É aqui que se insere o trecho da nossa 
leitura. Daniel continua a sua revelação: 
«Contemplava eu as visões da noite 
quando, sobre as nuvens do céu, veio 
alguém semelhante a um filho do homem» a 
quem o ancião, Deus, confia o poder, a 
honra e a realeza. 

Filho do homem é uma expressão 
hebraica que significa simplesmente 
homem. Depois de tantas feras, eis que 
finalmente  aparece  uma  pessoa.  Esta  é 
imagem de Deus e a sua vocação é a de 
dominar os animais (Gn 1, 28; SI 8,7-9). 

Quem é?  Quem representa? 
Não vem do mar como os quatro 

monstros mas do céu, ou seja, de Deus. O 
autor do livro de Daniel não se referia a um 
indivíduo, mas a Israel que, depois da 
grande tribulação vivida sob Antíoco IV, 
haveria de receber de Deus um reino eterno 

 

um reino que nunca mais acabaria. Todos 
os outros povos lhe estariam submetidos, 
mas sem opressão, porque o seu rei teria 
um coração humano. 

Com esta profecia, escrita durante a 
perseguição do ímpio Antíoco IV (167-164 
a.C), o autor queria infundir coragem e 
esperança às pessoas piedosas do seu 
povo. A opressão estava para terminar; 
mais alguns anos e Deus entregaria a Israel 
o domínio do mundo. 

Quando se realizou esta profecia? 
Passados dois ou três anos, Israel 

conquistou de facto a independência 
política. Teria chegado então o reino do 
«filho do homem»? 

Como sempre acontece quando a 
autoridade é entendida como poder e 
domínio, também os novos libertadores, os 
Macabeus, acabaram por se transformar em 
opressores e exploradores. 

A profecia só se cumpriu com a vinda de 
Jesus, o «filho do homem» que deu início 
ao reino dos santos do Altíssimo (Mc 14, 
62). Todos os reinos que existiram antes 
dele se inspiraram num mesmo princípio, 
um princípio brutal: a competição. O forte 
dominou o fraco, o rico impôs-se ao pobre, 
o mais capaz serviu-se do menos dotado. 
Novos dominadores iam-se instalando no 
lugar dos anteriores sem tornar mais 
humana a convivência dos povos, antes 
pelo contrário, piorando-a, isto porque os 
pensamentos e os sentimentos permane-
ciam inalterados: voracidade, crueldade e 
domínio. 

Jesus interrompeu para sempre a 
sucessão destes impérios ferozes, e 
inverteu os valores, pondo no vértice (no 
cume) o serviço em vez do poder. Introduziu 
um critério novo, o coração humano, que é 
o oposto do coração cruel das feras. 

Contavam os rabis que, numa noite 
escura, um homem acendeu uma lâmpada, 
mas o vento apagou-a. Acendeu-a uma 
segunda vez, depois uma terceira, mas foi 
de novo apagada. Então disse: vou esperar 
que nasça o Sol. Da mesma forma Israel foi 
salvo do Egipto, mas a sua liberdade foi 
apagada pelos Babilónios; foi salvo de novo, 
mas acabou oprimido pelos Medos, Persas 
e Gregos. Então disse: vou esperar o Sol, o 
reino do Messias. 

Os Hebreus estão  ainda à espera que 
surja esta luz. Também nós a esperamos, 
visto que ainda não brilha em todo o seu 
esplendor, mas sabemos que já nasceu: é 
Jesus de Nazaré, cujo reino «é como a luz 
da aurora, que cresce até ao romper do dia» 
(Pr 4, 18). 
____________________________________________ 

A vida é o que é. Não a podemos mudar, 
mas podemos mudar-nos a nós mesmos. 
 

  Salmo Responsorial 
Sl 92 (93), 1ab.1c-2.5 (R. 1a) 

 
Monição:  
 

Cantemos a realeza de Jesus Cristo, o alfa e o 
ómega, aquele que é e sempre foi, princípio e fim de 
todas as coisas.  
 

Refrão: O SENHOR É REI NUM TRONO DE LUZ. 
 

O Senhor é rei, 
revestiu-Se de majestade, 
revestiu-Se e cingiu-Se de poder. 
 

Firmou o universo, que não vacilará. 
É firme o vosso trono desde sempre, 
Vós existis desde toda a eternidade. 
 

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé, 
a santidade habita na vossa casa 
por todo o sempre. 

____________________________________________ 

2ª  Leitura  (Ap 1, 5-8) 
 

Monição:  
 

Jesus Cristo, aquele que é e que há-de vir, o 
Senhor do universo! O Verbo encarnado veio para nos 
salvar. Contemplemos na majestade do Senhor do 
universo o infinito amor de Jesus crucificado. «Pelo seu 
sangue libertou-nos dos nossos pecados.»  
  

Leitura: 
 

Leitura do Apocalipse 
 

5Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito 
dos mortos, o Príncipe dos reis da terra. Aquele que 
nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado 6e 
fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, 
a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. 
Amen. 7Ei-l'O que vem entre as nuvens, e todos os 
olhos O verão, mesmo aqueles que O trespassaram; e 
por sua causa hão-de lamentar-se todas as tribos da 
terra. Sim. Amen. 8«Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o 
Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que há-de vir,  
o Senhor do Universo». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores 
 

Não é uma Leitura difícil. Tem  frases longas 
que exigem controlo na respiração. Exercitar. 
 

Comentáriio: 
 

De Patmos, uma minúscula ilha do mar 
Egeu, um cristão exilado «por causa da 
Palavra de Deus e do testemunho de 
Jesus» (Ap 1, 9) escreve a sete igrejas da 
Ásia Menor, abaladas pela perseguição 
desencadeada por Domiciano (Imperador 
Romano, ano 51, irmão e sucessor de Tito), 
para as exortar à perseverança na fé. 

O nosso trecho, tirado do prólogo das 
sete cartas que constituem a primeira parte 
do livro do Apocalipse, começa com uma 
referência a Jesus na qual lhe são 
atribuídos quatro títulos significativos: 
Cristo,  testemunha  fiel,  primogénito  dos  
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mortos, príncipe dos reis da terra (v. 5). 
Hoje interessa-nos sobretudo o último, 

príncipe dos reis da terra, porque é um 
convite a avaliar com olhos novos a história 
do mundo. Todos olhavam para o imperador 
de Roma como o árbitro dos destinos dos 
povos, o homem omnipotente que se fazia 
passar por deus e enchia com as suas 
estátuas todo o império. Mas não era ele a 
determinar os destinos do mundo: ele 
estava submetido a um soberano superior, a 
Cristo, a quem o Pai entregara o reino que 
ninguém mais poderá destruir. 

A potência de um império avalia-se 
antes de mais pelas dimensões do seu 
território. O reino de Cristo não ocupa um 
espaço geográfico, não se baseia em 
demonstrações de força e não consiste no 
domínio. Os membros deste reino não são 
nem soldados, nem escravos, nem súbditos, 
mas sacerdotes (v. 6) chamados a oferecer 
com a própria vida sacrifícios agradáveis a 
Deus, ou seja, obras de amor. Esta é a 
única ordem que recebem do seu rei. 

Cada gesto de  generosidade que reali- 
zam é um exercício do seu sacerdócio. 
Quando são perseguidos por causa da sua 
fidelidade ao Evangelho oferecem a Deus o 
mais apreciado dos sacrifícios: o amor 
heróico para com aqueles mesmos 
carrascos que os fazem sofrer injustamente 
e lhes dão a morte. 

O autor convida as comunidades cristãs 
da Ásia Menor, tentadas a desencorajar-se 
por causa da perseguição, a olharem para o 
Senhor que vem (v. 7). A sua vitória está 
garantida e todos a verão, mesmo se o seu 
triunfo não for daqueles que normalmente 
as pessoas esperam: não humilhará os 
seus inimigos, não condenará os que o 
trespassaram, mas vencê-los-á convertendo 
os seus corações. Todos reconhecerão os 
seus pecados e converter-se-ão ao seu 
amor. Esta é a única vitória que as 
comunidades cristãs devem esperar. 

No final do trecho (v. 8), Deus revela-se 
o autor das afirmações do vidente do 
Apocalipse, apresentando-se como o Alfa e 
o Ómega. A imagem da primeira e da última 
letra do alfabeto grego é uma transposição 
bem conseguida pela cultura helenística da 
afirmação bíblica: «Eu sou o primeiro e o 
último; não há outro Deus fora de mim»     
(Is 44, 6). A história do mundo é um facto in-
termédio: tudo parte de Deus e tudo 
regressa a Ele. Aos seus olhos o poder dos 
imperadores de Roma e de outros tiranos, é 
um breve interlúdio, mesmo se aos cristãos 
pode parecer muito doloroso e interminável. 
____________________________________________ 
 

Individualmente somos uma gota. 
Juntos somos um oceano. 

(Ryunosuke Satoro) 

 
 

 

mundo» (v. 36); visa manifestar a verdade e 
está ao serviço dela (v. 37). E a prova cabal 
de que o seu reino não é terreno é que não 
tinha homens armados a lutar por Ele: 
então, «os meus guardas lutariam…» (v. 
36). O reinado de Deus implica uma 
submissão, mas esta não colide com 
qualquer autoridade humana, nem rebaixa o 
homem na sua dignidade, pois é entrar no 
âmbito da verdade, é submeter-se à 
Verdade, que é Jesus-Deus, e «a Verdade 
liberta» (Jo 8, 32).  

O reinado universal de Cristo é um 
«reino de verdade e de vida, reino de 
santidade e de graça, reino de justiça, de 
amor e de paz».  
____________________________________________ 

Oração Universal 

 
1 –  Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,  
       do Norte e do Sul, 

que Deus alimenta com a Palavra e o pão da vida, 
para que floresça a santidade nos seus fiéis, 
oremos ao Senhor. 

 
2 –  Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e      
       diáconos 

e pelos fiéis e catecúmenos da santa Igreja, 
para que imitem Aquele que Se faz servo de       
todos, 
oremos ao Senhor. 
 

3 –  Pelos que têm poder e não o sabem exercer 
e por aqueles a quem a verdade não importa, 
para que deixem de praticar a injustiça, 
oremos ao Senhor. 

 
4 –  Por todos aqueles que experimentam 

os sinais da contradição e do pecado, 
para que se entreguem a Jesus , que os liberta, 
oremos ao Senhor. 
 

5 –  Pelos nossos irmãos que já partiram 
marcados com o sinal da mesma fé, 
para que brilhe para eles a luz eterna, 
oremos ao Senhor. 

____________________________________________ 

Agenda  Santoral 
      
Dia 23 – S. Clemente I (Papa e Mártir); 
               S. Columbano (Abade);  
Dia 24 – SS. André Dung-Lac (Presbítero), 

                   e Companheiros (Mártires). 

Dia 25 – S. Catarina Alexandrina  
              (Virgem e Mártir) 

Dia 28 – Santa Maria no Sábado. 
____________________________________________ 

Bíblia 

O Livro dos Livros 
 

30.Pistas de leitura para os Livros Sapienciais 
 

Para uma leitura temática destes Livros 
 

1. Poemas, Orações e Hinos especial-
mente dedicados ao tema da Sabedoria… 

Pr 2-4 / Pr 8-9 / Sb 6-9 / Sir 1, 1-10 -   
 

 
 
 

 

 

Aclamação ao Evangelho 

(Mc 11, 9-10) 
 

Monição:  
 

O Evangelista S. João apresenta a realeza de 
Jesus Cristo em oposição ao poder político terreno. A 
realeza de Jesus manifesta-se no contexto amoroso da 
sua Paixão. Um rei que nos ama ao ponto de morrer 
por nós. Por isso nos diz que «o seu reino não é deste 
mundo!»  
 

Refrão:        ALELUIA, ALELUIA! 
 

Bendito o que vem em nome do Senhor, 
bendito o reino do nosso pai David. 

____________________________________________ 

Evangelho (Jo 18, 33b-37) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 33bdisse Pilatos a Jesus: «Tu és o 
Rei dos judeus?» 34Jesus respondeu-lhe: «É por ti que 
o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?» 
35Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu 
povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a 
mim. Que fizeste?» 36Jesus 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». 37Disse-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». 

 

Palavra do Senhor. 
 

Comentário: 
 

A leitura de hoje deixa claro em que 
consiste a realeza de Jesus, na maneira 
como se comporta em face da acusação 
feita à autoridade imperial. As razões para 
as autoridades judaicas eliminarem Jesus 
eram de natureza religiosa, mas Ele é 
denunciado ao prefeito romano – a quem 
não interessavam as questões de natureza 
religiosa – como um conspirador político: 
«rei dos judeus». Jesus responde a Pilatos 
com uma pergunta: «É por ti que o dizes, ou 
foram outros…?» (v. 34) – o que não é um 
subterfúgio, mas um meio de esclarecer 
bem qual o ponto de vista para falar de Si 
como rei. A resposta de Pilatos – «Mas 
serei eu judeu? O teu povo e os sumos 
sacerdotes é que Te entregaram a mim» (v. 
35) – mostra como ele apenas se interessa 
por questões de natureza política, não 
pretendendo imiscuir-se em questões de 
natureza religiosa («serei eu judeu?»). Mas 
Jesus, que não podia negar a sua realeza, 
distancia-se igualmente da perspectiva 
nacionalista judaica, afirmando o carácter 
transcendente da sua realeza (Rom 14, 17), 
o que punha a sua missão ao abrigo de 
qualquer suspeita: «o meu reino não é deste  
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