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Guerra Civil 
espanhola (1) 

1936 – 1939 

 

Nesta guerra, foram assassinados: 

    13 – Bispos. 
4184 – Sacerdotes. 
2365 – Frades e Monges. 
  283 – Irmãs Religiosas. 

 Milhares – de Leigos. 
     20 mil – Igrejas destruídas e  
                   incendiadas. 
   197 mil – Galegos (da Galiza). 
   500 mil – Pessoas morreram (total geral). 
         160 – Igrejas incendiadas (só nos 4    

                      meses que precederam a guerra).  
  

 

Cristo Rei 

Fizemos um longo percurso, durante 
este Ano Litúrgico. Participamos da longa 
espera pela vinda do Messias anunciado, 
nas quatro semanas do Advento; cele-
brámos o Seu nascimento em Belém; 
acompanhamo-l’O no caminho da Paixão e 
na alegria da Sua Ressurreição gloriosa; 
estivemos presentes no Cenáculo, na 
manhã do Pentecostes; e caminhamos 
durante o tempo Comum da terra para o 
Céu. 

Celebramos agora a solenidade de 
Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do 
Universo, vivendo em espírito a vinda do 
Senhor sobre as nuvens do Céu, para 
julgar os vivos e os mortos. 

Jesus Cristo ensina-nos que é o nosso 
Bom Pastor. Do bom trabalho daquele que 
pastoreia um rebanho – escolher os 
melhores pastos, afugentar as feras e os 
ladrões e curar as ovelhas feridas e as 
doentes – depende a vida, a segurança, a 
paz e a felicidade do rebanho. 

Nós, ovelhas do Seu rebanho, 
reconhecemos n’Ele o nosso Deus e 
Senhor, o nosso Amigo e Companheiro 
nesta caminhada da terra ao Céu, aquele a 
Quem se dirige a nossa esperança e o 
nosso amor. 

 
 

Antífona de Entrada 

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. 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
O teu jornal 

Primeira Leitura 
(2 Sam 5, 1-3) 

 
Monição: 
 

O Segundo Livro de Samuel fala-nos do 
momento em que David se tornou rei de todo o 
Israel. Com este reinado, iniciou-se um tempo 
de felicidade, de abundância, de paz, que ficou 
na memória de todo o Povo de Deus. Nos 
séculos seguintes, o Povo sonhava com o 
regresso a essa era de felicidade e com a 
restauração do reino de David; e os profetas 
prometeram a chegada de um descendente de 
David que iria realizar esse sonho. 

A solenidade de Cristo Rei, lembra-nos que 
esse reino chegou e nós temos a felicidade de 
fazer parte dele. 

 
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura do Segundo Livro de Samuel 
 

1Naqueles dias, todas as tribos de 
Israel foram ter com David a Hebron e 
disseram-lhe: «Nós somos dos teus 
ossos e da tua carne. 2Já antes, quando 
Saúl era o nosso rei, eras tu quem 
dirigia as entradas e saídas de Israel. E 
o Senhor disse-te: ‘Tu apascentarás o 
meu povo de Israel, tu serás rei de 
Israel’». 3Todos os anciãos de Israel 
foram à presença do rei, a Hebron. O rei 
David concluiu com eles uma aliança 
diante do Senhor e eles ungiram David 
como rei de Israel. 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________________________ 

 
 

Recomendação aos Leitores: 
 

Leitor: distingue o narrador da personagem, 
utilizando um tom de voz adequado a cada 
situação. Na voz da personagem há uma 
palavra importante “Tu” e deverás saber 
pronunciá-la. Fá-lo com arte. 

Toma nota do nome “Hebron” que deve ser 
pronunciado “Ébrom” (e não ”Ebrão”). 

De resto isola e exercita bem alguma 
palavra que te pareça mais difícil de pronunciar. 
 

Comentário à 1.ª Leitura: 
 

David é um pobre pastor de Belém. 
Desde jovem que tem uma vida muito 
aventureira: põe-se à frente de um grupo 
de dispersos, refugia-se no deserto e 
começa a lutar contra os filisteus e contra 
o seu próprio rei, Saul. 

Impressionados com as suas capaci-
dades – a sua inteligência, a sua força, a 
sua coragem – os membros da tribo de 
Judá proclamam-no rei. Infelizmente, o 
reino está muito reduzido:   estende-se por 
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um pequeno território no sul de Israel. 
Todo o norte está ocupado pelas outras 
tribos que permanecem fiéis a Saul. 

A Leitura de hoje conta como um dia 
os anciãos das tribos do norte se 
apresentaram a David na cidade de 
Hebron e lhe disseram: nós percebemos 
que Deus te escolheu como chefe não 
apenas de uma tribo, mas de todo o Israel. 
Já antes, quando reinava Saul sobre todos 
nós, eras tu quem nos guiava contra os 
inimigos e nos fazias regressar vitoriosos 
de todas as batalhas. Agora considera-nos 
teus súbditos; nós somos «dos teus ossos 
e da tua carne». 
      David aceita e é ungido como rei de 
todo o Israel. Assim tem início o reino de 
David, um reino grande e potente ao qual 
os povos do mundo olham, durante 
algumas dezenas de anos, com admira-
ção, temor e respeito. 

Depois David morre e sucede-lhe no 
trono o filho Salomão. Este consegue 
conservar unido o reino de seu pai, mas 
bem cedo as tribos se separam de novo e 
Israel volta a ser um povo insignificante, 
escarnecido pelas grandes nações 
vizinhas. 

      Reconstituir um dia o grande reino de 
David, tornarem-se dominadores do 
mundo: este o sonho dos Israelitas no 
tempo de Jesus. Por este motivo, todos os 
dias rezam ao Senhor para que envie o 
seu messias. 

Por que é que este relato nos é 
proposto como primeira leitura da festa de 
Cristo Rei? É simples: porque Jesus é a 
resposta de Deus às orações e às 
expectativas do seu povo. É Ele o 
Messias, o Rei que «dominará de um ao 
outro mar, do grande rio até aos confins da 
terra» (SI 72, 8). 

      Então, por que motivo os Israelitas não 
os acolheram? Os anciãos do povo o 
mandaram matar, em vez de o ungirem 
como rei, como fizeram os seus antepas-
sados com David em Hebron? 

       A razão será explicada no Evangelho. 
 

 

Salmo Responsorial 
Sl 121 (122), 1-2.4-5 

 Monição: 
 

Jerusalém, o lugar onde se encontra o 
Templo, é a cidade do rei David. Aí acode o 
povo de Deus, para visitar o Senhor no Templo 
e reclamar justiça perante o tribunal do rei. 

A nova Jerusalém é a Igreja e o seu Rei é 
Jesus Cristo, descendente de David. Ele deseja 
criar um Reino de Verdade e de Vida, Reino de 
Santidade e de Graça, Reino de Justiça, de 
Amor e de Paz. 

Por isso, a liturgia propõe-nos cantar este 
salmo no qual celebramos a ida ao Seu ao seu  

encontro cheios de alegria.  

Refrão: 
 

VAMOS COM ALEGRIA PARA A     
                              CASA DO SENHOR. 
 

Alegrei-me quando me disseram: 
«Vamos para a casa do Senhor». 
Detiveram-se os nossos passos 
às tuas portas, Jerusalém. 
 

Jerusalém, cidade bem edificada, 
que forma tão belo conjunto! 
Para lá sobem as tribos, 
as tribos do Senhor. 
 

Para celebrar o nome do Senhor, 
segundo o costume de Israel; 
ali estão os tribunais da justiça, 

os tribunais da casa de David. 
 

 

Segunda Leitura 
(Cl 1, 12-20) 

 

Monição: 
 

São Paulo contempla, na sua Carta aos 
fiéis da igreja de Colossos, dois mundos 
opostos entre si: aquele que ainda não foi 
redimido por Jesus Cristo e aquele que já 
obteve essa graça — o mundo dos redimidos —
o reino das trevas e o da luz. 

Em Cristo se hão de reconciliar todos os 
povos, para que tenham, já nesta vida, uma 
verdadeira paz. 

  
Leitura: 
__________________________________ 

 

Leitura da Epístola do apóstolo São 
Paula aos Colossenses 
 

Irmãos: 12Damos graças a Deus Pai, 
que nos fez dignos de tomar parte na 
herança dos santos, na luz divina. 13Ele 
nos libertou do poder das trevas e nos 
transferiu para o reino do seu Filho 
muito amado, 14no qual temos a 
redenção, o perdão dos pecados.  
15Cristo é a imagem de Deus invisível, o 
Primogénito de toda a criatura; 16porque 
n’Ele foram criadas todas as coisas no 
céu e na terra, visíveis e invisíveis, 
Tronos e Dominações, Principados e 
Potestades: por Ele e para Ele tudo foi 
criado. 17Ele é anterior a todas as coisas 
e n’Ele tudo subsiste. 18Ele é a cabeça 
da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o 
Princípio, o Primogénito de entre os 
mortos; em tudo Ele tem o primeiro 
lugar. 19Aprouve a Deus que n’Ele 
residisse toda a plenitude 20e por Ele 
fossem reconciliadas consigo todas as 
coisas, estabelecendo a paz, pelo 
sangue da sua cruz, com todas as 
criaturas na terra e nos céus. 

 

Palavra do Senhor. 
___________________________________________ 
 

JORNAL do LEITOR 

Recomendação aos Leitores: 
 

A Leitura não é fácil. Trata-se de um 
poema épico. Exige uma voz vigorosa (que não 
quer dizer forte e muito menos gritada), uma 
respiração capaz e uma articulação dominada.        

As palavras do texto são tão ricas que 
surgirão na boca como seixos.  

Palavras difíceis que deves exercitar: trans- 
feriu, / redenção / invisível / Primogénito / 
visíveis e invisíveis, / Dominações, Principados 
e Potestades / subsiste / Princípio / residisse / 
reconciliadas / e outras. 

Comentário à 2.ª Leitura: 
 

Paulo encontrava-se na prisão (Cl 4, 
3.10.18) quando, do vale do Lico, na Ásia 
Menor, chega para o visitar Epafras, o 
grande apóstolo que fundou e mantém 
vivas as comunidades daquela região. As 
notícias que ele traz são alarmantes. Os 
cristãos deixaram-se seduzir por estranhas 
doutrinas: creem que os céus estão 
povoados por potências, por espíritos que 
movem o universo; consideram que estes 
espíritos estão dotados de uma força 
misteriosa, capaz de condicionar a vida 
das pessoas, estão assustados e estão 
convencidos de que são superiores a 
Cristo. Paulo escreve aos Colossenses e 
recomenda-lhes que façam circular a sua 
Carta também nas comunidades próximas 
(Cl 4, 16). Inicia com o hino a Cristo que 
nos é proposto na leitura de hoje. 

Na primeira parte, celebra o primado 
de Cristo sobre toda a criação. 

Na segunda, proclama que Cristo é o 
primeiro, também na nova criação, porque 
Ele foi o primeiro a vencer a morte e a abrir 
a todos o caminho para Deus. Assim, Ele 
submeteu ao seu próprio poder os Tronos, 
as Dominações, os Principados e as Po-
testades (eram estes os nomes com que 
os Colossenses designavam os espíritos 
misteriosos que lhes incutiam temor). 

O medo dos espíritos maus, dos 
encantamentos, dos malefícios, a crença 
nos ritos mágicos, nas superstições, não 
são compatíveis com a fé na vitória e no 
domínio de Cristo sobre todas as criaturas. 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mc 11, 9.10) 

 

Monição: 
 

Aclamemos o nosso Rei, Jesus Cristo, e 
disponhamo-nos para ouvir a Sua Palavra e a 
fazer dela a lei da nossa vida. 

Manifestemos esta nossa generosa 
disponibilidade, cantando o Aleluia. 

 

Refrão:   ALELUIA, ALELUIA! 

  
Bendito O que vem em nome do Senhor! 
Bendito o reino do nosso pai David! 
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Evangelho (Lc 23, 35-43) 

__________________________________ 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
Cristo segundo São Lucas 

 

35Naquele 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». 36Também os 
soldados troçavam d’Ele; aproximando-se 
para Lhe oferecerem vinagre, diziam:  
37«Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti 
mesmo». Por cima d’Ele havia um letreiro: 
«Este é o Rei dos judeus».  38Entretanto, 
um dos malfeitores que tinham sido 
crucificados insultava-O, dizendo: «Não és 
Tu o Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a 
nós também». 40Mas o outro, tomando a 
palavra, repreendeu-o: «Não temes a 
Deus, tu que sofres o mesmo 
suplício? 41Quanto a nós, fez-se justiça, 
pois recebemos o castigo das nossas más 
ações. Mas Ele nada praticou de 
condenável». 42E acrescentou: «Jesus, 
lembra-Te de Mim, quando vieres com a 
tua realeza». 43Jesus respondeu-lhe: «Em 
verdade te digo: Hoje estarás comigo no 
Paraíso». 

 

Palavra da Salvação. 
___________________________________________ 

 
 

Comentário ao Evangelho: 
 

Os Israelitas aguardavam um grande 
rei (Messias). 

Sonhavam-no rico, vestido com roupas 
preciosas, forte, sentado num trono de 
ouro. Queriam vê-lo dominar todos os 
povos e humilhar os inimigos, obrigando-       
-os a prostrarem-se a seus pés e a 
lamberem o pó (SI 72, 9-11). Nutriam a 
esperança de que o seu reino seria eterno 
e universal. 

No trecho evangélico é apresentada a 
resposta de Deus a estas expectativas. 

Estamos no Calvário, Jesus está 
pregado na cruz, tem dois bandidos a seu 
lado, sobre a sua cabeça está escrito: Este 
é o rei dos Judeus. 

Seria este o esperado filho de David? 
      Não, não é possível: este é apenas um 
desventurado. Onde estão os sinais da 
realeza? 

Ele não domina do alto de um trono de 
ouro, está pregado numa cruz; não está 
rodeado de servos que cuidam dele, que 
se inclinam a seus pés; não há soldados 
prontos a executar as suas ordens. 

Ele está perante pessoas que o 
insultam, que o escarnecem; não veste 
mantos luxuosos, está completamente nu. 
      Não ameaça ninguém, usa palavras de 
amor e de perdão para todos; não obriga 

os seus inimigos a lamberem o pó, é Ele 
quem bebe o vinagre. A seu lado não tem 
os seus ministros, os generais do exército, 
mas dois malfeitores.  

Um dia Tiago e João tinham pedido: 
«Concede-nos que, na tua glória, nos 
sentemos um à tua direita e outro à tua 
esquerda» (Mc 10, 37). Se eles soubes-
sem o que estavam a pedir... 

Que estranha realeza a de Jesus! É o 
oposto (contrário) daquela que as pessoas 
estão habituadas a admirar. 

Infelizmente, muitos cristãos não 
cultivaram esperanças muito diferentes 
das dos Judeus: identificaram o Reino de 
Cristo com as vitórias e os triunfos e com o 
respeito que os chefes da Igreja conse-
guiam incutir aos grandes deste mundo. 

A inscrição posta sobre a cruz 
proclama rei dos Judeus um homem 
derrotado, incapaz de se defender, privado 
de qualquer poder. Um rei assim faz 
desmoronar todos os nossos projetos. 
Surge então, insistente, a pergunta: como 
é possível que seja este o messias 
prometido? 

Vejamos de perto as três cenas que 
são descritas no Evangelho de hoje. 

Na primeira, são introduzidos três 
grupos de pessoas que estão de pé junto à 
cruz, aos pés do «rei».  

Está presente antes de mais o povo. 
Como se comporta? Não faz nada, nem de 
bem nem de mal: está a observar. Está 
admirado, parece não se dar conta do que 
está a acontecer. Não entende como é que 
um homem que morre sem reagir possa 
ser o rei tão esperado. 

É um justo, mas então por que é que 
Deus não intervém para o salvar? 

Notamos várias vezes durante este 
ano litúrgico, que Lucas nutre grande 
simpatia pelos pobres, pelos últimos, pela 
gente simples. Este evangelista apresenta-    
-nos o povo mudo e perplexo aos pés da 
cruz: quer dizer-nos que não é responsável 
pela morte de Jesus. Alguns versículos 
mais à frente, notará: «E toda a multidão 
que se tinha aglomerado para este 
espetáculo, vendo o que acontecera, 
regressava batendo no peito» (Lc 23, 48). 

O povo admirado representa toda 
aquela gente bem-disposta que quereria 
entender o projeto de Deus, mas não 
consegue, porque quem os deveria 
iluminar está, por sua vez, cego. 

Para além do povo, aos pés da cruz 
estão os chefes. Aqui estão os verdadeiros 
responsáveis! Estes, como os anciãos que 
em Hebron ungiram o rei David (Primeira 
Leitura), deveriam reconhecer em Jesus o 
messias prometido. Pelo contrário, 
zombam dele: não é o rei que lhes agrada, 
é um derrotado, é incapaz de se salvar, 
não desce da cruz. 

Por que é que Jesus não dá a prova 
que eles pedem? Por que não desce da 

cruz? Por que não faz um milagre? Se o 
fizesse, convenceria todos, e evitaria um 
grande crime. 

Se descesse da cruz, todos acredi-
tariam. Mas em quê? No Deus forte e 
potente, no Deus que derrota e humilha os 
inimigos, que responde golpe a golpe às 
provocações dos ímpios, que incute temor 
e respeito, que não brinca... Mas este não 
é o Deus de Jesus. 

Se descesse da cruz trairia a sua 
missão:  confirmaria a ideia falsa de Deus 
que têm os guias espirituais do povo. 
Confirmaria que o verdadeiro Deus é 
aquele que os poderosos deste mundo 
sempre adoraram porque é semelhante a 
eles: forte, arrogante, opressor, vingativo, 
armado. 

Este Deus forte é incompatível com 
aquele que nos é revelado por Jesus na 
cruz: o Deus que ama todos, até mesmo 
quem o combate, que perdoa sempre, que 
salva, que se deixa derrotar por amor. 

Deus não é omnipotente porque com o 
seu imenso poder pode fazer o que quer, 
mas sim porque ama imensamente, 
porque se põe sem limites e sem 
condições ao serviço do homem. Não tem 
uma omnipotência do domínio, mas do 
serviço. Vimo-lo em Jesus que se baixa 
para lavar os pés aos discípulos: aquele é 
o rosto autêntico do Deus omnipotente, do 
rei do universo. 

O terceiro grupo que se encontra aos 
pés da cruz é composto pelos soldados. 
Trata-se de homens pobres, arrancados às 
suas famílias e mandados, por pouco 
dinheiro, a cometer violências contra um 
povo de língua, costumes e religião 
diferentes. 

Longe das suas mulheres, dos filhos, 
dos amigos, perderam todos os senti-
mentos humanos e desafogam-se contra 
alguém que é mais fraco do que eles. Mais 
do que culpados, são vítimas da loucura 
de outros superiores a eles. 

Sabem apenas executar ordens, não 
podem manifestar uma opinião, repetem 
as palavras que ouviram dizer aos seus 
chefes: «Se és o rei dos Judeus, salva-te a 
ti mesmo». 

Por medo, por pouco dinheiro, por 
ignorância venderam a própria cabeça e a 
própria consciência; colaboram com a 
injustiça, o abuso, a violência contra os 
mais fracos. 

Foram educados a acreditar apenas na 
força, e quem confia nas armas respeita 
quem vence e escarnece de quem perde. 
Ora, Jesus está do lado dos derrotados. 

A segunda cena, ocupa o centro do 
trecho. Apresenta a escrita posta por cima 
da cabeça de Jesus. 

Lucas parece dirigir um convite aos 
cristãos das suas e das nossas comunida- 
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des: contemplar o rei pregado na cruz! 
Diante dele torna-se ridícula qualquer 
avidez de glória, vontade de domínio, 
desejo de chegar aos primeiros lugares. 
Do alto da cruz, Jesus indica a todos quem 
é o rei escolhido por Deus: é aquele que 
aceita a humilhação, que sabe que o único 
modo para dar glória a Deus é o de 
escolher o último lugar para servir o pobre. 
Contemplamos, agora, o que acontece aos  
pés  da cruz, e depois consideramos a 
inscrição posta em cima. 

A terceira cena, desenrola-se aos 
lados de Jesus, onde estão crucificados 
dois malfeitores. 

Como o povo, como os chefes, como 
os soldados, um deles não compreende 
nada. A única coisa que espera do 
messias é a libertação do suplício a que foi 
submetido; Jesus não o ajuda, mostra-se 
incapaz de atender o seu pedido. 

O segundo malfeitor é o único que 
reconhece em Jesus o rei esperado: 
«Jesus, lembra-te de mim, quando vieres 
com a tua realeza.» 

Chama-o pelo nome. Entendeu que 
com Ele pode ter esta confiança. Sente-o 
amigo, o amigo de quem teve uma vida 
devastada. Não o considera um «senhor», 
mas um companheiro de viagem, alguém 
que aceitou sofrer, mesmo sendo justo, a 
sorte dos ímpios. 

Não espera de Jesus uma libertação 
milagrosa, pede apenas para fazer com 
Ele os últimos passos da vida, daquela 
vida que foi um suceder-se de erros e 
crimes. 

Jesus promete-lhe: «Hoje estarás 
comigo no Paraíso.» 

A história deste malfeitor é a de cada 
pessoa: quem não se comportou como 
ele? Quem alguma vez não acabou com a 
vida de um irmão através do ódio, das 
calúnias, das injustiças? Quem não 
provocou pequenos ou grandes desastres 
na sociedade, nas famílias, na comunidade 
cristã? 

No fundo do coração, muitos 
continuam a pensar que, na cruz, a realeza 
de Jesus não foi bem celebrada. Aquele foi 
um momento infausto. A manifestação 
verdadeira acontecerá mais tarde, no fim 
do mundo, no momento do ajuste de 
contas. Então, sim, é que se verá brilhar a 
glória de Cristo: Ele chegará com o seu 
exército de anjos e mostrará a todos, 
especialmente a quem o crucificou, a sua 
potência. 

Antes de morrer, Jesus pronunciou 
uma sentença de absolvição para com os 
seus algozes. Será válida também no fim 
ou tratou-se de uma afirmação provisória e 
suscetível de revisões? Será verdade que 
aqueles que o condenaram e mataram não 
sabiam o que faziam (Lc 23, 34)? Talvez 

haja quem considere que no calvário Jesus 
não estava nas condições ideais para 
avaliar objetivamente as responsabilidades 
daqueles que o estavam a crucificar e, 
ainda menos, para manifestar toda a sua 
glória. Pois bem, se ainda cultivamos tais 
pensamentos, não entendemos o rosto de 
Deus que Jesus nos revelou. 

O processo contra quem matou Jesus   
–  que fique claro! – não será reaberto; não 
haverá uma revisão da sentença. Jesus 
pronunciou o seu juízo definitivo: absolveu 
os seus algozes, salvou-os no momento 
mais glorioso da sua vida: quando, na 
cruz, manifestou o máximo do seu amor. 

Para nós, um rei triunfa quando vence, 
derrota, humilha. Tentamos de todas as 
formas adequar a imagem de Cristo-Rei às 
dos reis deste mundo. Não queremos 
acreditar que Ele triunfa no momento em 
que perde, no momento em que dá a vida. 
Este soberano que reina do alto de uma 
cruz perturba-nos porque exige uma 
mudança radical das escolhas da nossa 
vida. Exige, por exemplo, que se ofereça o 
perdão incondicional a todas as pessoas 
que nos fazem mal. 

Nesta perspetiva, também o juízo final 
não pode ser temido, mas deve ser 
aguardado com alegria porque... vão-se 
inverter as partes. No final, não será Deus 
a julgar-nos, mas nós a «julgá-lo». 

Despidos das nossas misérias, da 
mesquinhice e rudeza que tornaram 
pesada a nossa mente e duro o nosso 
coração, curados da cegueira espiritual 
que nos impediu de compreender as 
Escrituras (Lc 24, 25), «vê-lo-emos face a 
face» (Ap 22, 4), «vê-lo-emos tal como Ele 
é» (1 Jo 3, 2). Então estaremos em 
condições de pronunciar um «juízo» sobre 
Ele. Admirados, teremos que admitir: Deus 
é maior do que o nosso coração (1 Jo 3, 
20). 

 
 

Oração Universal 

__________________________________ 
 

1 –   Pela santa Igreja e pelos seus pastores, 
 pelos cristãos de todos os continentes e   
      nações, 
 e pelos judeus, muçulmanos e descrentes, 
 oremos ao Senhor. 
 

2 –   Por todos os homens pelos quais Cristo   
             morreu, 

 por aqueles que O insultam e desprezam 
 e por todos os que na cruz chamam por    
      Ele, 
 oremos ao Senhor. 
 

3 – Pelos que detêm autoridade neste mundo, 
       pelos homens que estão em guerra e    
            passam fome 

e pelas vítimas do ódio e da violência, 
oremos ao Senhor. 

4 –   Por aqueles que vivem longe de Deus 
e pelos que ouvem a voz de Cristo 
prometendo o perdão e o paraíso, 
oremos ao Senhor, 
 

5 –   Por nós mesmos e pelas nossas famílias, 
pelos que servem a Cristo nos mais pobres 
e pelos que já partiram para o Reino da   
     glória, 
oremos ao Senhor. 

___________________________________________ 

Agenda Santoral 
     ; 

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

Dia 30 – S. André (Apóstolo). 

 
 

Antífona da Comunhão 

O Senhor está sentado como Rei eterno;  
O Senhor abençoará o seu povo na paz. 
 

 

Reino de liberdade 

«Naqueles dias, todas as tribos de 
Israel foram ter com David a Hebron e 
disseram-lhe: “Nós somos dos teus ossos 
e da tua carne.”» 

Quando sobe ao trono, David tem de 
se encarar com muitos adeptos da família 
de Saul que não o quiseram aceitar como 
seu rei. 

David não pegou em armas para os 
obrigar a aceitar a sua autoridade, mas 
esperou que eles o fizessem passados 
alguns anos, como liberdade plena. 

Deus não força ninguém a pertencer à 
Sua Igreja e a ir para o Céu. Aposta na 
nossa liberdade porque, sem ela, não há 
merecimento. Que prémio poderíamos 
merecer por uma ação que nos obrigaram 
a fazer contra a nossa vontade? 

Mas a verdadeira liberdade só a 
possuímos quando nos libertamos de 
todas as amarras exteriores e interiores 
para amar a Deus sobre todas as coisas. 
Não há ninguém mais livre do que o santo 
e o mártir. 

O pecado é a pior das escravidões, 
porque nos torna prisioneiros do demónio, 
que é o maior tirano de todos os tempos e 
nos odeia, não apenas do corpo — como 
no caso de possessão — mas também da 
alma. 

Quando não defendemos a nossa 
liberdade, cumprindo os dez Manda-
mentos, caímos na escravidão das nossas 
paixões: da sensualidade, da barriga, do 
dinheiro e da soberba que nos leva a 
prestar culto ao nosso eu. 

Viver no Reino de Cristo é ser livre e 
feliz. A liberdade é a capacidade de 
escolher várias coisas. Como seres inteli- 
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gentes, entre várias opções, devemos 
escolher a melhor, para agora e para o 
futuro, para o tempo e para a eternidade. 
Digamos ao Senhor que Lhe queremos 
pertencer inteiramente, com plena 
liberdade. 

À medida que nos entregamos à 
vontade de Deus, a nossa liberdade 
interior vai aumentando cada vez mais. 

O martírio em qualquer das suas 
formas, a perseguição por amor do reino 
de Cristo é a maior afirmação de liberdade. 

Renovemos hoje com plena liberdade 
a nossa Aliança Batismal que nos fez 
entrar no Reino de Jesus Cristo. 

 
 

Reino dos filhos  

de Deus 

«E o Senhor disse-te: “Tu apascen-
tarás o meu povo de Israel, tu serás rei de 
Israel”». Todos os anciãos de Israel foram 
à presença do rei, a Hebron.» 

Os anciãos de Israel reconheceram 
que David era da sua raça e família e, por 
isso, aceitaram-no como Rei. 

Também nós podemos dizer a Jesus 
Cristo: “Tu és da nossa família humana.” 

Na verdade, para pagar por nós, a 
dívida contraída por Adão e Eva no pecado 
original e por nós com os pecados que 
cometemos, Ele assumiu a nossa condição 
humana, em tudo menos nas inclinações 
pecaminosas que todos sentimos. 

«Ele nos libertou do poder das trevas e 
nos transferiu para o reino do seu Filho 
muito amado, no qual temos a redenção, o 
perdão dos pecados.» (Segunda Leitura). 

Mas, ao mesmo tempo que desceu até 
à nossa pequenez, elevou-nos às alturas 
de filhos de Deus. 

Jesus Cristo fez-Se irmão de todos 
nós, pelo mistério da Incarnação, para nos 
elevar à Sua altura e saldar a dívida 
contraída por Adão e Eva com o pecado 
original e pelos nossos pecados pessoais. 

Não somos filhos naturais de Deus, 
deuses, mas também não somos apenas 
filhos adotivos. 

A filiação adotiva é uma grande 
expressão de amor para quem a faz e a 
colhe, mas não passa de uma ficção de 
direito, um “faz-de-conta”. 

Os pais adotivos não podem fazer 
correr nas veias dos filhos adotados o 
próprio sangue. Mas nós, pela graça 
santificante, temos em nós a vida divina. 
Fomos elevados por Deus a uma altura 
infinita de filhos de Deus. 

São Pedro diz que, pela graça 
santificante, somos «participantes da 
natureza divina.» 

Esta filiação dá-nos audácia para 
tratarmos a Deus por nosso Pai e 
sonharmos com a felicidade eterna que 
nos espera no Céu, a nossa casa para 
sempre. 

 
 

Numa Aliança de 

Amor 

«O rei David concluiu com eles uma 
aliança diante do Senhor e eles ungiram 
David como rei de Israel.» 

O Pai fez uma Aliança de Amor 
connosco em Seu Filho Jesus Cristo, pelo 
Sacrifício do Calvário. 

Esta Aliança consuma-se em cada um 
de nós pelo Batismo em qualquer uma das 
suas formas. Deus compromete-se a 
acolher-nos como Seus filhos e a rodear-         
-nos de todos os cuidados: alimenta-nos, 
ilumina-nos e defende-nos de todos os 
perigos. Nós comprometemo-nos a tratá-       
-l’O como Pai, fazendo a Sua vontade que 
se nos manifesta nos Mandamentos. 

Deste Amor ao Pai faz parte o nosso 
compromisso para a construção do Seu 
Reino, porque não há verdadeiro amor, 
sem a união das vontades no mesmo 
querer, e Jesus morreu para que todos se 
salvem. 

A construção do Reino começa no 
coração de cada um de nós, procurando 
que Ele reine cada vez melhor na nossa 
vida. 

Não sonhemos com triunfalismos 
vistosos, mas com o crescimento do reino 
em nosso coração. Este crescimento 
passa pela luta diária em pontos concretos 
da nossa vida. 

Contentemo-nos em fazer o que está 
ao nosso alcance, e não fiquemos 
impacientes porque pouco podemos fazer. 
Muitas vezes temos que nos limitar à ação 
simbólica, a fazer o que podemos, como 
os israelitas que deram sete voltas às 
muralhas de Jericó, até que o Senhor 
entregou a cidade nas suas mãos; como 
os serventes de Caná da Galileia se 
limitaram a encher as talhas de água, 
deixando, depois, que Jesus as 
transformasse em vinho capitoso; como o 
jovem se limitou a entregar todos os pães 
e peixes que tinha em seu poder, para que 
Jesus alimentasse uma multidão de cinco 
mil pessoas. 

 A arma invencível que Jesus Cristo 
Rei coloca em nossas mãos para a 
implantação do Seu Reino é o amor 
sincero com expressões humanas. Nós 
não amamos apenas a alma das pessoas, 
mas a pessoa toda, com as suas 
necessidades e preocupações. 

Esta amizade humana profunda é a 
linguagem nova para a Nova 
Evangelização; os novos púlpitos são 

todas as realidades humanas onde as 
pessoas se encontram; os novos arautos 
são todos os cristãos; e os novos sinais 
são a caridade solidária e desinteressada 
dos fiéis. 

Este foi o caminho que percorreu 
Jesus Cristo e nos convida a seguir. 
«Cristo é a imagem de Deus invisível, o 
Primogénito de toda a criatura; [...]. 
Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a 
plenitude e por Ele fossem reconciliadas 
consigo todas as coisas, estabelecendo a 
paz, pelo sangue da sua cruz, com todas 
as criaturas na terra e nos céus.» 

 
 

Amor infinito 

 «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”.» 

Na Paixão de Jesus, Maria, João 
Evangelista, Nicodemos e José de 
Arimateia, com as santas mulheres, 
choravam em silêncio por causa dos 
sofrimentos de Jesus e pela injustiça 
clamorosa da Sua condenação. Eram as 
únicas vozes discordantes, mas nada 
podiam fazer para O libertar. 

Todas as outras pessoas que ali se 
encontram, umas por inveja e odeiam o 
Divino Mestre, outras, por cobardia, 
escarnecem de Jesus e insultam-n’O. 

No entanto, Ele está ali coberto de 
chagas e de sangue, com as mãos e os 
pés trespassados, porque nos amou e 
resolveu dar a vida para nos salvar. 

Dar dinheiro, prestar algum serviço, 
mesmo sacrificado, ainda acontece. Dar a 
vida, ser crucificado por Amor, só Jesus 
Cristo é capaz de o fazer. 

Ele podia, e facto, salvar-Se a Si 
mesmo, porque tem o poder infinito de 
Deus, mas ofereceu-Se por nós, porque 
nos ama com Amor infinito. 

O Reinado de Jesus Cristo é de Amor 
infinito com que Ele nos ama e espera 
pacientemente que Lhe correspondamos 
com o nosso. 

Também nós podemos dizer que a 
nossa vocação é o amor, na medida em 
que a santidade consiste apenas nisto: 
fazer tudo por amor. 

Podemos alcançar este ideal se 
procurarmos fazer sempre e em tudo a 
vontade do Pai. Para mais, isto não nos 
impede de sermos já felizes na terra, 
porque os Mandamentos da Lei de Deus 
são o caminho da felicidade. 

Tudo na vida nos fala este amor divino, 
embora o não vejamos. Aqui se pode dizer 
com toda a propriedade: «Amor é fogo que 
arde sem se ver.» (Camões). 

Ele criou-nos arrebatando-nos do nada  
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e sustenta-nos na vida, porque nos ama. 
Com este amor nos cuida em cada 
momento da nossa existência. 

O amor de Deus está presente no 
amor de todos os pais aos seus filhos; na 
dedicação de tantas religiosas aos doentes 
e idosos; na generosidade dos sacerdotes 
em seu ministério; no heroísmo de todos 
os missionários do mundo. 

Queremos ajudar a construir este 
reinado de amor entre as pessoas e delas 
com Deus. 

 
 

Amor incompreendido 

«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”.» 

Os que estavam junto à Cruz — se 
excetuarmos o pequeno grupo de Nossa 
Senhora, das santas mulheres e de um 
pequeno grupo de amigos — não 
compreenderam o amor infinito de Jesus 
Cristo por nós. Por isso, escarneciam-n’O, 
aumentando-Lhe o sofrimento. 

Nós também não compreendemos o 
amor de Deus por nós. Interpretamos mal 
os sinais de amor que Deus nos envia e 
desconfiamos sempre, vivendo de pé atrás 
com Ele. O mais pequeno desagrado na 
vida é razão suficiente para que pensemos 
que Ele não nos ama. 

Proclama para nós os Mandamentos 
— caminho da felicidade verdadeira, nesta 
vida e na futura — e logo pensamos que 
nos impede de sermos felizes. 

Qualquer acontecimento da nossa vida 
— uma doença, uma contradição, um 
contratempo — é suficiente para 
pensarmos que não nos ama e quer 
vingar-Se de nós. 

Conta-se que o beato Bartolomeu dos 
Mártires, (canonizado em Roma há 15 
dias, no Domingo dia 10 de novembro de 
2019) numa visita pastoral teve de 
pernoitar em certa terra. A única habitação 
condigna era uma casa bem mobilada a 
que chamavam Torre. As outras casas 
eram cobertas de colmo onde a chuva e o 
vento entravam à vontade. Negou-se o 
santo a aceitar uma instalação melhor do 
que os seus acompanhantes, e não houve 
modos de o fazer mudar de opinião, pelo 
que se recolheu numa destas casas 
pobres. Altas horas da noite, ouviu-se um 
estrondo. De manhã puderam todos 
verificar que da casa boa não tinha ficado 
pedra sobre pedra. 

Deus livrara o santo Bispo de morte 
certa talvez inspirando-lhe a repugnância 

que ele sentia em dormir numa casa tão 
confortável. 

De quantos perigos e desgraças nos 
livra o Senhor na vida, sem que 
cheguemos a dar-nos conta. Na verdade, 
não compreendemos o amor de Deus por 
cada um de nós. 

Não compreendemos as exigências do 
amor de Deus na nossa vida em relação 
aos outros, porque o egoísmo leva-nos a 
pensar só em nós. E porque não 
compreendemos, não agradecemos, ou só 
raramente nos lembramos de o fazer. 

 
 

Amor misericordioso 

«“Quanto a nós, fez-se justiça [...]. 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”.» 

Jesus está crucificado no Calvário, 
com um ladrão de cada lado. Um deles, o 
da esquerda, enraivecido com as dores, 
insulta-O, desafiando-O a mostrar que é o 
Messias salvando-Se e salvando-os a eles. 

O outro recebeu a graça de penetrar 
naquele mistério de sofrimento. Repre-
endeu o colega de condenação, e dirigiu 
uma súplica à misericórdia do Senhor. 
Imediatamente os seus pecados e crimes 
foram perdoados e escancaram-se para 
ele as portas do Paraíso. 

Hoje chamamos bom a este ladrão, 
porque se converteu. Mas é possível que 
tivesse tantos crimes como o seu colega 
de vida marginal. Bastou uma súplica 
humilde para a misericórdia do Senhor o 
lavasse de todas as culpas. 

Havemos de construir o reinado de 
Jesus Cristo, não com as armas de guerra, 
mas com as mesmas armas que Ele usou: 
o amor misericordioso para com todos. 

Em cada Missa celebramos este Amor 
misericordioso de Jesus Cristo que se 
ofereceu por nós na Cruz e Se nos dá em 
Alimento na Santíssima Eucaristia. Encon-
tramos o Senhor Crucificado e Ressusci-
tado com a mesma disponibilidade 
magnânima no Sacramento da Reconci-
liação e Penitência onde todos os pecados 
encontram perdão desde que estejamos 
arrependidos. 

Como o ladrão arrependido, queremos 
também suplicar muitas vezes ao dia: 
«Lembrai-Vos de mim, Senhor, quando 
entrardes no Vosso Reino!» 

Queremos implorar para a nossa vida 
a misericórdia do Senhor por intercessão 
de Maria Santíssima, a quem invocamos 
filialmente como a Mãe da Misericórdia. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Frases “matadoras” 

de Santa Teresa 

de Calcutá 

Mesmo pronunciadas com amor, 

as palavras dela eram diretas, 

fortes e desafiadoras. 

A maior doença do Ocidente, hoje, não 
é a lepra nem a tuberculose; é ser 
indesejado, não ser amado e ser 
abandonado. Nós podemos curar as 
doenças físicas com a medicina, mas a 
única cura para a solidão, para o 
desespero e para a desesperança é o 
amor. Há muitas pessoas no mundo que 
estão morrendo por falta de um pedaço de 
pão, mas há muito mais gente morrendo 
por falta de um pouco de amor. A pobreza 
no Ocidente é um tipo diferente de pobreza 
– não é só uma pobreza de solidão, mas 
também de espiritualidade. Há uma fome 
de amor e uma fome de Deus. 

 
 

Os dez erros mais 

comuns na hora 

de amar 

Identificas-te com algum deles? 

Abaixo estão listados alguns dos erros 
mais comuns que cometemos no amor. 
Amar deveria ser a coisa mais simples do 
mundo, já que faz parte de nossa 
natureza, mas o ser humano aprendeu a 
lutar contra o que nos torna vulneráveis. 

1 – Não amar 

Parece mentira, mas muitas pessoas 
sabotam o amor. Sentem, mas fazem de 
tudo para bloquear esse sentimento. Criam 
muitos empecilhos… Dão desculpas para 
se manterem seguras na sua zona de 
conforto. 

2 – Querer mudar a pessoa 

Esse erro é o que mais acontece. 
Gostamos da imagem que criamos da 
pessoa. E quando nos deparamos com a 
realidade, percebemos que a sua persona-
lidade, características e gostos não nos 
agradam. Mas já estamos envolvidos e 
precisamos de manter a perfeita harmonia 
da relação. Nem que seja unilate-
ralmente… E é aí que não aprendemos a 
amar as pessoas como elas são. Ficamos 
obcecados em mudar tudo o que não nos 
agrada.  

Trabalhar a tolerância seria uma das 
soluções… 
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3 – Posse 

É meu… tudo meu… só meu! 
Felizmente, antes de ti, a pessoa tem uma 
vida. Já viveu muito, ou pouco, antes de tu 
apareceres na sua vida. Aprende a lidar 
com isso. Tu podes ser dono de um objeto, 
mas nunca serás dono de uma pessoa. 
Controlar as suas ações ou pensamentos 
é dar um tiro no pé. Primeiro, porque isso é 
impossível de fazer-se e segundo, porque 
só estarás a reduzir o tempo da relação. 

4 – Ser egoísta 

Pensar apenas em ti não farás a 
sementinha do amor florescer. É a tua 
vida, são os teus planos, é o teu amor. 
Dividir a relação com alguém de fora, é dar 
mais um tiro no próprio pé. 

5 – Não planear 

Há pessoas que vivem o presente sem 
pensar no futuro. Respeitemos! Porém, é 
necessário incluir o teu cônjuge nos teus 
planos. Exemplo: Que filme vamos ver? 
Vamos jantar naquele restaurante, meu 
preferido? Desejo para nós uma vida 
realizada, com uma casa própria, filhos e 
cachorros… 

6 – Neurose 

Viver baseado em traumas não vale a 
pena. Se tens algo que te assombra, 
resolve isso. Ter neura a cada virar de 
olhos, a cada mensagem de telemóvel ou 
em outro momento qualquer, não é ter 
confiança naquilo que estais construindo. 
Se a pessoa já deslizou alguma vez, a 
neura não resolve nada. 

7 – Falta de respeito 

Uma relação é baseada em confiança 
e respeito. É um acordo, muitas vezes não 
verbal e nem escrito. Algo que vamos 
moldando com atitudes e o tempo. Se por 
algum motivo esse respeito acaba, o amor 
pode transformar-se em ódio ou deceção, 
numa rapidez imensa. Uma boa dica é 
pensar antes de agir e falar. Coloca-te 
sempre no lugar do outro. 

8 – Anular-se 

Também pensar só no outro fará de ti 
uma pessoa triste. O teu corpo e a tua 
mente irão adoecer, pois a tua 
personalidade e vontades serão reprimidas 
para fazer, apenas, o que o outro espera. 

9 – Traição 

Para traír é só começar. Estranho, mas 
verdadeiro. Depois do primeiro passo, não 
será possível voltar atrás. Cada relação é 
feita de regras e normas particulares. Se tu 

não cumpres um desses acordos estás a 
traír. 

10 – Ser infeliz e continuar na relação 

Não sejas ingênuo achando que vais 
continuar a viver uma relação em que és 
infeliz. Isso não é respeitoso nem para ti 
nem muito menos para com o amor que 
tens. Pensa e repensa, pondera, pesa e vê 
tudo o que pode ser feito para resolver a 
situação. E olha que sair dessa relação, 
não é a única atitude que te resta. 

Então, traçados estes dez erros, fica-      
-nos agora um maior desejo: acertar no 
entendimento, no comportamento, no 
relacionamento e também no amor.  

Que sejas feliz. 
 

 

Aniversários (parabéns) 

Esta semana está de parabéns pelo 
seu aniversário natalício, a seguinte 
Leitora: 

– Maria Conceição Martins, da 
Paróquia de Figueiró. no próximo sábado, 
dia 30 de novembro. 

O Jornal do Leitor deseja à Conceição, 
festas bonitas de aniversário e muitas 
felicidades. 

 
 

H u m o r 

Careca 
 

– O paciente está a ficar calvo e 
pergunta: 

– O senhor doutor conhece algum 
remédio para conservar o cabelo? 

– Sim. Cortá-lo e guardá-lo dentro de 
um frasco. 

____________________ 
 

Papagaio 
 

Um papagaio diz para outro: 
– Sabem que hoje vão levar-me ao 

médico? 
– O que é que tens? 
– É só para ver se tenho bicos de… 

homem! 
____________________ 

 

Ler 
 

– Gostas de mim, Vanessa? 
– Não o lês nos meus olhos? 
– Não posso, Vanessa, sou analfabeto! 

____________________ 
 

O lobo 
 

A mãe diz ao Pedrinho: 
– Menino, come a sopa toda. Se não, 

mando chamar o lobo! 
Ele imediatamente: 
– Ainda bem. Assim o lobo comerá a 

sopa por mim! 
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C A R V A L H O S A 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos 
Sara  

Pinto 

Glória 

Martins 

1.ª Leitura 
Luís 

Miguel 

Jorge 

Moreira 

2.ª Leitura 
Fernanda 

Costa 

Diana 

Pinto 

Oraç Univ. 
Sara  

Pinto 

Glória 

Martins 
 

E I R Í Z 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Solange 

Sousa 

Assunção 

Matos 

2.ª Leitura 
Jorge  

David  

Paula 

Meireles 

Oração 
Universal 

Raquel  

Silva 

Mónica 

Gonçalves 
 

S A N F I N S 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

1.ª Leitura 
Júlia 

Machado 

Raquel 

Barros 

2.ª Leitura 
Glória 

Neto 

Sofia 

Santos 

Oração 
Universal 

Justina 

Carneiro 

Carla 

Gabriela 
 

F I G U E I R Ó 

 
 

Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos   

1.ª Leitu.   

2.ª Leitu.   

Orç. Fiéi.   
 

A Fechar 
Na vida de cada um de nós há sempre 

necessidade de recomeçar, de recuperar o 
sentido da nossa existência. 

(Papa Francisco) 

 
 

 

Terminou aqui o Ano ‘C’ 2018 / 2019 
____________________________________ 
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