
 

  N.º  480    –   26-11-2017                            Cristo Rei do Universo  –    (Ano A)                                                                                     Pág. 1 

 

     Bibliografia:   Bíblia Sagrada, dos Franciscanos Capuchinhos; Revista de Liturgia e Pastoral, das Edições Licel, de Braga; Almanaque Popular,  das Missões e da Boa Nova; Directório Litúrgico, do 
Secretariado Nacional de Liturgia; Introdução Geral ao Missal Romano; Catecismo da Igreja Católica; Nova Enciclopédia Larousse, do Círculo de Leitores; Dicionário de Português Houaiss, do Círculo de Leitores, 
Jornal A Ordem; Jornal Voz Portucalense; O Livro do Leitor, do Secretariado Nacional de Liturgia; O Banquete da Palavra, de Fernando Armellini; Celebrações Dominicais e Festivas sem Sacerdote, de Octávio 
Hidalgo, C.SS.R.; Guião das Celebrações sem a Presença do Sacerdote, da Gráfica de Coimbra; A Palavra de cada Domingo, de B.Caballero; Missal Popular Dominical e Ferial; Manual de Oração, de Ignácio 
Larrañaga; Outras consultas e pesquisas. 

 

 

Ser Igreja 
 

Na Igreja, a lei fundamental é o Amor  
Corremos o risco de esquecer o 

principal do nosso ser-Igreja: a Lei 
fundamental é o Amor e o amor são obras, 
e não apenas palavras belas. Vale a pena 
recuarmos ao Evangelho do XXVI Dom. 
Comum (Mt 21, 28-32) – Ano “A” para nos 
ajudar a compreender melhor esta 
afirmação. 

Para nos lembrar esta necessidade 
imprescindível de nos entregarmos ao 
serviço dos irmãos mais carenciados, o 
Senhor reúne-nos no Primeiro Dia da 
semana (ao Domingo), renovando o 
Sacrifício da vida que ofereceu ao Eterno 
Pai por nosso resgate. 

Envia-nos, depois, pelos diversos 
caminhos da terra, a levar esta mensagem 
de Amor e de Alegria. 

Nesta aventura em que nos lançamos 
desde o nosso Baptismo, contamos com a 
ajuda da melhor das Mães. Invoquemos a 
sua ajuda, para que, de mãos dadas com 
Maria consigamos construir o reinado de 
seu Filho, Jesu Cristo. 
____________________________________________ 

Sabias que… 
 

Ricos e pobres... 
 

Na Palestina do século I existiam 
classes sociais. Os reis ocupavam o vértice 
social. Viviam com comodidades refinadas. 
Nas cidades habitavam ricos proprietários e 
cobradores de impostos. 

A grande maioria da população era 
“gente campesina pobre”; era ela que 
suportava os elevados impostos. Quando 
alguém não podia pagar era vendido como 
escravo.  

No escalão social mais baixo estavam 
os doentes:  cegos,  paralíticos,  leprosos... 

 

A sua doença era considerada como castigo 
divino. 

Sofriam uma pesada exclusão social e 
religiosa. 
______________________________________________ 

Mensagens do saudoso Bispo 

D. António Francisco 

dos Santos 
 

“(Apelo) à sociedade civil, às autarquias 
e ao próprio Estado, para encontrarem 
propostas estruturais e soluções definitivas 
que tirem estas pessoas das ruas.” 

(Mensagem no Jubileu dos sem abrigo, Novembro de 
2016) – VP Voz Portucalense. 

 

“O Porto não é apenas um monumento 
erguido; é alme, é vida, é gente.” 

(Sobre o crescimento do turismo na cidade do Porto, 
em entrevista à RR Rádio Renascença, Julho de 2017.) 

VP Voz Portucalense. 

____________________________________________ 

És insubstituível  (30) 
 

Dois homens simples, desconhecidos, 
mas extremamente ousados, faziam parte 
da expedição: Edmund Hillary e Tenzing 
Norgay. Eles partiram para a glória ou para 
o fracasso. Era mais prudente desistir. Mas 
um projecto preenchia a emoção destes 
homens.  

Se os teus projectos não preencheram a 
tua emoção, não terás perseverança para 
os executar. 

       
  – Continua no Jornal 481 publicação (31) 

____________________________________________ 

Pensamento 

O Homem comum é exigente com os 
outros; o homem superior é exigente 
consigo mesmo, 

              (Marco Aurélio, imperador romano séc. II d.C-) 

 

De Parabéns... 
 

Esta semana está de parabéns pelo seu 
aniversário natalício, a Leitora da Paróquia 
de Figueiró, Maria Conceição Martins, na 
próxima quinta-feira, dia 30 de Novembro. 

À Maria da Conceição, o Jornal do 
Leitor deseja muitas felicidade. 

 

Oração 
 

 

Senhor,  
obrigado pelas mãos 
que trabalham gratuitamente 
nos hospitais dos países em     
desenvolvimento. 
 

Obrigado pelos sorrisos 
que derrubam barreiras 
de raça, cultura e religião. 
 

Obrigado pelos braços  
que abrem poços para regar a terra  
e arrancar ao deserto  
uma colheita abundante. 
 

Obrigado por aqueles que ensinam 
 a ler e a escrever, 
 empenhados na cultura que liberta. 
 

Obrigado por todos aqueles 
que seguem a Tuas pegadas,       
Jesus. 
 

 

H u m o r 
 

Na aula, a professora explica: 
– Como todos sabem, o leão é o rei dos 

animais. E ele só tem medo de um animal! 
Será que alguém me sabe dizer qual é? 

Então o Huguinho respode: 
– A leoa! 

____________________________________________ 

Votos de boa leitura 
 

 

Senhor Jesus Cristo 

Rei do Universo 
 

Celebramos hoje a solenidade de Cristo 
Rei; é o último Domingo do ano litúrgico. “O 
Cordeiro que foi imolado é digno de receber 
o poder e a riqueza, a sabedoria, a honra e 
o louvor. Glória ao Senhor pelos séculos 
dos séculos” (Ap 5, 12, 1.6). 

Cristo Rei dos reis! Honra verdadeira 
prestada Lhe seja pelo Orbe inteiro! Que 
Cristo reine nos nossos corações, nas 
nossas famílias e em toda a sociedade. 

 No dia de Cristo Rei, através da Liturgia 
da Palavra, fazemos estas descobertas. 

1. Em Ezequiel 24, 17, Cristo Rei 
aparece como Pastor especializado no 
contacto com o rebanho (o Povo de Deus). 
Cuida de todos, e de cada um, com o maior 
requinte e sem distinção de raças, etc. Os 
pobre e humildes são os privilegiados. 

2. Na Epístola aos Coríntios 15, 28, 
Cristo Rei triunfa da morte e ressuscita 
verdadeiramente. A sua Ressurreição é 
garantia da nossa ressurreição dos mortos. 

3. No Evangelho, Mateus 25, 46, Cristo 
Rei aparece como Juiz Universal de todos 
os homens. A sentença tem duas opções: 
vida eterna e suplício eterno. Cada um de 
nós escolhe com plena liberdade. 

 O Ano Litúrgico encerra com a 
solenidade de Cristo Rei do Universo. 
Enchamo-nos de alegria e de gratidão. 
Jesus é o único rei de verdade e quer reinar 
em nosso coração e no de nossos amigos, 
pelo amor. 
____________________________________________ 

1.ª Leitura 
 (Ez 34, 11-12.15-17) 

 
 
 

 

Monição: 

 
O profeta Ezequiel anuncia os cuidados de Deus 

com o Seu Povo.  
Jesus é o Bom Pastor que cuida de todas as Suas 

ovelhas.  
Ele quer reinar por amor em todos os corações.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Leitura: 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 
11Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu 
próprio irei em busca das minhas 
ovelhas e hei-de encontrá-las. 12Como o 
pastor vigia o seu rebanho, quando 
estiver no meio das ovelhas que 
andavam tresmalhadas, assim Eu 
guardarei as minhas ovelhas, para as 
tirar de todos os sítios em que se 
desgarraram num dia de nevoeiro e de 
trevas. 15Eu apascentarei as minhas 
ovelhas, Eu as levarei a repousar, diz o 
Senhor. 16Hei-de procurar a que anda 
perdida e reconduzir a que anda 
tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, 
darei vigor à que andar enfraquecida e 
velarei pela gorda e vigorosa. Hei-de 
apascentá-las com justiça. 17Quanto a 
vós, meu rebanho, assim fala o Senhor 
Deus: Hei-de fazer justiça entre ovelhas e 
ovelhas, entre carneiros e cabritos». 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor, farás bem realçar logo na 1-ª frase, 
"Eis” e “Deus" seguido de uma pausa. Há 
algumas frases longas que devem ser 
preparadas com conveniente respiração, como já 
te foi ensinado.  

Há também algumas palavras que deves 
exercitar muito bem: tresmalhadas / desgarraram 
(não é “desagarraram”) / apascentarei (não é 
“apresentarei)” / enfraquecida / velarei (não é 
“valerei”) / vigorosa (não é “vagarosa”) / 
apascentá-las (não é “apresentá-las”) / e outras. 

 
Comentário: 
  

A leitura é tirada da secção que contém 
uma série de oráculos animadores e de 
esperança de salvação, proferidos depois 
da queda de Jerusalém. A aplicação desta 
profecia a Jesus é uma forma de apresentar 
Jesus na sua condição divina: «Eu 
apascentarei as minhas ovelhas» (v. 15; cf. 
Jo 10, 1-16); «Hei-de procurar a que anda 
perdida» (cf. Lc 15, 4-7). Também no 
AntigoTestamento o rei é chamado pastor; 
daqui  se  justifica  a  esta  leitura da Soleni- 
  

 

dade de Cristo Rei. Também no Evangelho 
Jesus aparece como Rei-Pastor, a separar 
as ovelhas dos cabritos exercendo o papel 
de Rei (cf. Mt 25, 34) e Juiz.  
____________________________________________ 

Salmo Responsorial 
Sl 22 (23), 1-2a.2b-3.5-6 (R. 1) 

  

Monição: 
 

O salmo 22 é dos mais belos da Bíblia. Junto de 
Jesus, o Bom Pastor, encontramos a segurança e a 
alegria. 
  

Refrão:      O SENHOR É MEU PASTOR 
                     NADA ME FALTARÁ. 
  
O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 
Leva-me a descansar em verdes prados, 
conduz-me às águas refrescantes 
e reconforta a minha alma. 
  
Ele me guia por sendas direitas, 
por amor do seu nome. 
Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos 
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo. 
  
Para mim preparais a mesa 
à vista dos meus adversários; 
com óleo me perfumais a cabeça 
e o meu cálice transborda. 
  
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 
todos os dias da minha vida, 
e habitarei na casa do Senhor 
para todo o sempre. 
____________________________________________ 

2.ª Leitura  
(1 Cor 15, 20-26.28 

 

Monição:  
 

Cristo é Rei, Senhor da vida e da morte. Há-de 
ressuscitar-nos um dia no fim dos tempos, 
manifestando a Sua vitória definitiva sobre a morte. 
Temos de trabalhar para que Ele reine de verdade em 
todos os corações. 
  

Leitura: 
 

 Leitura da Primeira Epístola do 
apóstolo São Paulo aos Coríntios 
 

Irmãos: 20Cristo ressuscitou dos 
mortos, como primícias dos que 
morreram.  21Uma  vez  que  a  morte veio  
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por um homem, também por um homem 
veio a ressurreição dos mortos; porque, 
22do mesmo modo que em Adão todos 
morreram, assim também em Cristo 
serão todos restituídos à vida. 23Cada 
qual, porém, na sua ordem: primeiro, 
Cristo, como primícias; a seguir, os que 
pertencem a Cristo, por ocasião da sua 
vinda. 24Depois será o fim, quando Cristo 
entregar o reino a Deus seu Pai. 25É 
necessário que Ele reine, até que tenha 
posto todos os inimigos debaixo dos 
seus pés. 26E o último inimigo a ser 
aniquilado é a morte, porque Deus «tudo 
submeteu debaixo dos seus pés». 
28Quando todas as coisas Lhe forem 
submetidas, então também o próprio 
Filho Se há-de submeter Àquele que Lhe 
submeteu todas as coisas, para que 
Deus seja tudo em todos. 
 

Palavara do Senhor. 
 

Recomendação aos Leitores: 
  

Algumas frases longas que – repetimos – 
implicam uma boa gestão na respiração, e umas 
quantas palavras difíceis, exigem uma 
preparação adequada desta Leitura. Eis algumas 
palavras que deves exercitar: primícias / 
ressurreição / restituídos / aniquilado / submeteu 
/ e outras. 
 

Comentário: 
 

São Paulo começando por se apoiar no 
facto real da Ressurreição de Cristo, 
procura demonstrar a verdade da 
ressurreição dos mortos (vv. 1-19). Nestes 
versículos 22 e 23, diz que «Cristo 
ressuscitou dos mortos, como primícias dos 
que morreram» (v. 20). As primícias eram 
os primeiros frutos do campo que se deviam 
oferecer a Deus e só depois se podia comer 
deles (cf. Ex 28; Lv 23, 10-14; Nm 15, 20-
21). De igual modo, Cristo nos precede na 
ressurreição. Nós havemos de ressuscitar 
«por ocasião da sua vinda» (v. 23). Não se 
pode confundir esta ressurreição 
sobrenatural e misteriosa de que aqui se 
fala com a imortalidade da alma. O Credo 
do Povo de Deus de Paulo VI, no nº 28, diz: 
«Cremos que as almas de todos aqueles 
que morrem na graça de Cristo - tanto as 
que ainda devem ser purificadas com o fogo 
do Purgatório, como as que são recebidas 
por Jesus no Paraíso logo que se separem 
do corpo, como o Bom Ladrão - constituem 
o Povo de Deus depois da morte, a qual 
será destruída por completo no dia da 
Ressurreição, em que as almas se unirão 
com os seus corpos».  

V. 24 «Quando Cristo entregar o reino 
a Deus, seu Pai». Isto parece indicar que, 
na  consumação  dos  tempos,   cessará  a  

 
 

função redentora de Jesus Cristo, quando 
todos os eleitos tiverem atingido a plenitude 
da salvação – fruto da obra do próprio 
Cristo. Com a ressurreição final a obra da 
Redenção fica plenamente cumprida. É este 
também o sentido do último versículo da 
leitura (v. 28).  

V. 26 «O último inimigo a ser 
aniquilado é a morte»: Paulo gosta de 
apresentar a morte como personificada: 
uma força viva que acaba por levar o golpe 
fatal com a ressurreição final (cf. 1 Cor 15, 
54-55).  

V. 28 «Deus seja tudo em todos» (cf. 
v. 24 e nota). Com a vitória final de Cristo na 
consumação dos tempos, todos os 
redimidos pertencerão totalmente ao Pai, 
Deus que será tudo para eles. 
____________________________________________

  Aclamação ao Evangelho  

(Mc 11, 9-10) 

 
Monição:  
 

O Evangelho de hoje fala-nos do Juízo Final. Nele 
se manifesta a realeza absoluta de Cristo. Ele será juiz 
dos bons e dos maus. E reinaremos com Ele para 
sempre no Céu.  

Aclamemos a Jesus com alegria. 
 

Refrão:     ALELUIA, ALELUIA! 
  

Bendito O que vem em nome do Senhor! 
Bendito o reino do nosso pai David! 

____________________________________________ 

Evangelho (Mt 25, 31-46) 

 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 
 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 

31«Quando o Filho do homem vier na sua glória com 
todos os seus Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. 
32Todas as nações se reunirão na sua presença e Ele 
separará uns dos outros, como o pastor separa as 
ovelhas dos cabritos; 33e colocará as ovelhas à sua 
direita e os cabritos à sua esquerda. 34Então o Rei dirá 
aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de 
meu Pai; recebei como herança o reino que vos está 
preparado desde a criação do mundo. 35Porque tive 
fome e destes-Me de comer; tive sede e destes-Me de 
beber; era peregrino e Me recolhestes; 36não tinha 
roupa e Me vestistes; estive doente e viestes visitar-
Me; estava na prisão e fostes ver-Me’. 37Então 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? 38Quando é que Te vimos peregrino e Te 
recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? 39Quando é 
que Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. 40E 
o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas 
vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes’. 41Dirá então aos que 
estiverem à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, 
malditos, para o fogo eterno, preparado para o 
demónio e os seus anjos. 42Porque tive fome e não Me 
destes de comer; tive sede e não Me destes de beber; 
43era peregrino e não Me recolhestes; estava sem 
roupa e não Me vestistes; estive doente e na prisão e 
não Me fostes visitar’. 44Então 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?’ 45E 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’. 
46Estes irão para o suplício eterno e os justos para a 
vida eterna». 

 
Palavra da Salvação. 

____________________________________________ 

Oração Universal 

 
 
1 – Pela santa Igreja e por todos os seus filhos, 

pelos pobres e por aqueles que os assistem 
na fome, na doença ou na prisão, 
oremos ao Senhor. 

 

2 – Pelos bispos, presbíteros e diáconos 
e por todos os que, imitando o Bom Pastor, 
orientam os fiéis para o seu Reino, 
oremos ao Senhor. 

 

3 – Pelos doentes, oprimidos, prisioneiros e      
       condenados, 
pelos moribundos e pelos defuntos, 
e por todos os que esperam ver despontar a  
       salvação, 
oremos ao Senhor. 

 

4 – Pelos que vêem Cristo em cada homem, 
pelos servidores dos que mais sofrem 
e pelos que têm fome e sede de justiça, 
oremos ao Senhor. 
 

5 – Pelos fiéis que vivem à luz do Evangelho, 
pelos que nunca o descobriram nem viveram 
e por aqueles que por ele dão a própria vida, 
oremos ao Senhor. 

___________________________________ 

Agenda  Santoral 
     ; 

Dia 30 – S. André (Apóstolo);  
___________________________________ 

Vinde benditos de 

Meu Pai 
  

Jesus é Rei do Universo. Tem todo o 
poder. Virá um dia com todo o esplendor da 
Sua majestade. Há-de ressuscitar todos os 
homens, bons e maus, vencendo 
definitivamente a morte. 

E julgará todos os homens no Juízo 
final. Bons e maus serão julgados por Ele. E 
será decretada a sorte definitiva de uns e 
outros.  

Então dirá aos bons: Vinde benditos de 
Meu Pai; recebei como herança o reino que 
vos está preparado desde a criação do 
mundo. E dirá aos maus: afastai-vos de 
Mim, malditos, para o fogo eterno, 
preparado para o demónio e os seus anjos. 
E o Evangelho termina: Estes irão para o 
suplício eterno e os justos para a vida 
eterna. 
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Não há um terceiro caminho para 
ninguém.  

Temos de pensar muitas vezes na sorte 
que nos espera e que depende de nós: Tive 
fome e destes-Me de comer, tive sede e 
destes-Me de beber... O Senhor vai pedir-      
-nos contas do cumprimento dos manda-
mentos da Lei de Deus. Em especial pedirá 
contas do mandamento do amor.  

Na verdade, o que fazemos aos outros é 
a Ele que o fazemos.  

Porém, não fazer bem aos que nos 
rodeiam é negar-se a fazê-lo a Jesus: Tive 
fome e não me destes de comer  –  dirá aos 
maus. Tive sede e não me destes de 
beber... Não basta não fazer mal aos que 
nos rodeiam. Eu não tenho pecados, porque 
eu não mato nem roubo  –   dizem alguns.     
E enganam-se.  

A nossa vida temos de vivê-la com 
Jesus, procurando cumprir os Seus 
mandamentos, procurando que Ele reine em 
nós pelo amor. E o amor manifesta-se 
cumprindo o que nos manda. 
____________________________________________ 

Os Papas 

(de Pedro ao Papa Francisco) 
 

“Inocêncio VIII” 

(1484  - 1492) 
 
(...continuação) 
 

 Nascido em Génova, em 1432, 
Giovanni Battista Cibo, que veio a ser o 
Papa Inocêncio VIII, era filho de um senador 
romano. Ainda em jovem levou uma vida 
despreocupada e teve dois filhos ilegítimos, 
Franceschetto e Teodorina, a quem atribuiu 
consideráveis previlégios.  

Tornou-se bispo de Savona em 1467 e, 
em 1473, trocou Savona pela Sé de Olfetta 
em Nápoles. Foi feito cardeal em 1473 por 
Sisto IV, ascendendo ao Trono de São 
Pedro a 12 de Setembro de 1484. 

Em 1484, através da publicação da bula 
Summis desiderantes, onde condenava as 
bruxas e apoiava a sua captura, fez com 
que muitas mulheres inocentes fossem 
condenadas à fogueira. 

Aquando da sua eleição, o conclave,  tal 
como Roma, encontrava-se dividido em 
facções. Os principais rivais  eram Giuliano 
Della Rovere, sobrinho do Papa, e Rodrigo 
Bórgia, sobrinho de Calisto III. A eleição só 
seria decidida quando Della Rovere e 
Bórgia se uniram num candidato comum, 
um homem de boa natureza a quem os 
cardeais esperavam dominar, Giovanni 
Battista Cibo. 

 

                                                (Continua... ) 

 
 

Igreja é entrar num meio de transporte o 
qual, sem qualquer preocupação da sua 
parte, os levará ao Céu. 

O Senhor delineou a Sua Igreja como 
uma família e nesta, a virtude fundamental é 
a solidariedade, ou seja, a comunhão, a 
caridade mútua, com todas as conse-
quências. 

Devem fazer-nos pensar as lições do 
Evangelho que hoje se proclama. 
____________________________________________ 

O primado da caridade 
 

No Evangelho do Juízo final, que nada 
vai modificar do que se passou no Juízo 
particular, logo a seguir à morte, todas as 
afirmações de Cristo referem-se ao 
exercício da caridade: «Vinde, benditos de 
Meu Pai, recebei como herança o Reino que 
vos está preparado desde a criação do 
mundo. É que Eu tive fome, e vós destes-        
-me de comer.» 

Depois a identificação de Cristo com as 
pessoas carenciadas. Ele está misteriosa-
mente presente naqueles que nós 
socorremos: «Em verdade vos digo: na 
medida em que o fizestes a um destes 
Meus irmãos mais pequeninos, a Mim o 
fizestes». 
____________________________________________ 

Pecados de omissão 
(a grande gravidade) 

 
A gravidade dos pecados de omissão. 

Muitos auto-justificam-se, dizendo que nada 
fizeram de mal na vida. 

Jesus Cristo julga os que são 
condenados e encontra-os com a culpa dos 
pecados de omissão: «tive fome, e não Me 
destes de comer, tive sede e não Me destes 
de beber, vinha de fora e não me 
recolhestes». 

Deste serviço aos outros pode fazer 
parte também o compromisso político, se o 
Senhor nos deu qualidades para isso, 
mesmo quando o preço desta actuação é o 
sacrifício da tranquilidade e até dos próprios 
bens. 

Talvez encontremos aqui uma das 
razões mais importantes do aparente 
fracasso do Reinado de Cristo em nossos 
dias: há muitas pessoas boas que encolhem 
os braços, não se cansam de olhar o 
espelho, para se consolarem com a sua 
«bondade», mas não fazem nada pelos 
outros. 

São vidas tristes e infelizes que teimam 
em querer continuar assim. 
____________________________________________ 

Visita-nos: www.paroquiascesf.com 

 
 

 

O Senhor é meu pastor 
 

Jesus quer reinar no coração de cada 
homem. Ele é Rei de reis e Senhor de 
senhores. Porque é verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem, é Senhor de toda a 
criação. É Senhor dos bons e dos maus. 
Ninguém escapa ao Seu poder. Os que se 
declaram Seus inimigos são loucos, estão a 
lutar contra quem pode destruí-los apenas 
com uma palavra. E fecham-se à felicidade 
que só Deus pode dar. 

 Mas o Senhor não quer impor pela 
força o Seu domínio. Respeita a liberdade 
de cada homem, mesmo que ela conduza à 
pior das loucuras, que é perder a Deus para 
sempre.  

Vale a pena saborear muitas vezes o 
salmo 22: O Senhor é meu pastor. Nada me 
faltará. Leva-me a descansar em verdes 
prados, conduz-me às águas refrescantes. 

Como anunciava o profeta Ezequiel Ele 
vem à procura das Suas ovelhas, cuida 
delas com amor, cura as que estão feridas, 
a todas alimenta em pastagens abundantes.  
Jesus realiza esta profecia e diz que Ele é o 
bom pastor que dá vida pelas Suas ovelhas. 
Ele vai à procura da ovelha perdida e trá-la 
aos ombros cheio de alegria.  

Vale a pena seguir tão grande rei que 
nos enche de paz e segurança e dá sentido 
à nossa vida. Ainda que tenha de andar por 
vales tenebrosos não temerei nenhum mal 
porque vós estais comigo. A nossa vida tem 
dificuldades e por seguir a Cristo teremos 
de sofrer contradições, mas estaremos 
seguros e felizes se não O abandonamos e 
nos deixamos conduzir por Ele. Ele prepara 
para nós a Sua mesa, alimenta-nos com o 
Pão do Céu, que é o Seu Corpo e Sangue.  

E habitarei na casa do Senhor para todo 
o sempre. Agradeçamos a Jesus por nos ter 
escolhido para sermos não apenas 
membros do Seu Reino mas por nos ter 
chamado a ser Seus amigos, por nos 
admitir à Sua intimidade cá terra e nos 
garantir a felicidade de reinar com Ele para 
sempre no Céu. 
____________________________________________ 

A Lei suprema é o Amor 
 

Sim, a Lei suprema é o Amor sem 
fronteiras nem medida. 

Muitos entendem a sua vida em Igreja 
como uma disponibilidade para receber 
pontualmente as ajudas espirituais que ela 
pode oferecer: rezar, frequentar a Eucaristia 
dominical e os Sacramentos e marcar os 
grandes momentos da vida com um sinal 
cristão: baptismo, casamento e funeral. 

Há ainda quem entenda que pertencer à  
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