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Nosso Senhor Jesus 

Cristo, Rei do Universo 

_______________ 

(XXXIV Domingo Comum) 
 

 

Todas as pessoas suspiram por uma 

vida melhor, nos vários aspetos: na 

saúde, economia, ensino, trabalho, etc. 

Isto só será possível quando 

procurarmos colocar a cruz de Cristo a 

coroar todas as atividades humanas, isto 

é, fizermos a vontade de Deus, 

manifestada nos Mandamentos. 

Falamos em instaurar tudo em Cristo. 

Este ideal concretiza-se reconduzindo o 

universo criado por Jesus Cristo, no 

Espírito Santo, ao Pai, procurando que 

todos os aspetos da nossa vida sejam 

ordenados segundo a vontade de Deus: 

a família, as atividades económicas, o 

trabalho, e a educação. 

Verificamos em cada dia que o 

Demónio, por meio dos que o seguem, 

tenta impor-nos uma falsa ordem social: 

pela destruição da família — pelo aborto, 

contraceção, homossexualidade, união 

de facto —, a ditadura do liberalismo 

económico, a luta de classes no trabalho 

e a procura louca do prazer a qualquer 

preço. 

De que lado nos encontramos, nesta 

luta pelo Reino de Deus? A vitória está 

prometida, mas nós podemos estar do 

lado errado. A Liturgia da Palavra desta 

Solenidade de Cristo Rei ajuda-nos a 

responder a esta pergunta. 
 

 
 

 

Introdução 

Deus, Juiz para salvar, não para 

condenar. 

«Afastai-vos de mim, malditos, para o 

fogo eterno que está preparado para o 

diabo» (Mt 25, 41). Estas são as 

palavras mais terríveis que encontramos 

no Evangelho, e não são únicas na boca 

de Jesus. Mateus lembra outras: «Serão 

lançados nas trevas exteriores, onde 

haverá choro e ranger de dentes» (Mt 8, 

12). «O Filho do Homem enviará os seus 

anjos, que hão de tirar do seu Reino 

todos os escandalosos e todos quantos 

praticam a iniquidade, e lançá-los na 

fornalha ardente; ali haverá choro e 

ranger de dentes» (Mt 13, 41-42.50). 

«Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-       

-o nas trevas exteriores (Mt 22, 13). «O 

senhor desse servo virá no dia em que 

ele não o espera e à hora que ele 

desconhece; vai afastá-lo e dar-lhe um 

lugar com os hipócritas, e ali haverá 

choro e ranger de dentes (Mt 24,50-51). 

Estas frases estão bem marcadas na 

nossa mente. Inspiraram gerações de 

artistas, que pintaram cenas de terror, 

desespero e tormento; sugeriram obras 

líricas como o Dies irae, a mais impres-

sionante descrição do juízo universal; 

serviram de motivo a compositores 

musicais que traduziram em sons a 

angústia do momento crucial em que 

Cristo pronuncia a sentença inapelável 

(definitiva, sem recurso).  

O juízo de Deus foi apresentado, e 

ainda hoje continua a ser visto assim, 

como um dramático ajuste de contas; 

desta forma, o encontro com o Senhor, 

longe de ser desejado e esperado, é 

para toda a gente – até mesmo para os 

justos – uma grande incógnita. Diante 

daquele que «até mesmo nos seus anjos 

encontra defeitos» (Job 4,18) quem pode 

sentir-se seguro? Muitos cristãos já se 

consideram afortunados se conseguirem 

resolver a questão com uns anos de 

purgatório. 

É esta a justiça de Deus?  

– Alegre-se o céu, exulte a terra, 

porque o Senhor julga o mundo com a 

sua justiça.  
 

 
 

 

Antífona de Entrada 

Ap 5, 12; 1, 6 

 

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. 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
(Ez 34, 11-12.15-17) 

 
MONIÇÃO: 
 

Ezequiel, o profeta da esperança nos 

tempos do exílio, utiliza a imagem do Bom 

Pastor para renovar nos israelitas a confiança 

em Deus. Esta imagem sublinha, por um lado, 

a autoridade de Deus e o seu papel na 

condução do seu Povo pelos caminhos da 

história; e, por outro lado, a preocupação, o 

carinho, o cuidado, o amor de Deus pelo seu 

Povo. 
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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: 
 

 

Realça logo na 1.ª frase: "Eis o que diz o 

Senhor Deus” seguido de uma pausa, antes 

de iniciar a 2.ª frase: “«Eu próprio irei 

buscar…).  

Há algumas frases longas que devem ser 

bem preparadas; a respiração também deve 

ser bem treinada, para não fraquejares nelas. 

Entretanto, há algumas palavras que 

deves exercitar, tais como: 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 Á 1.ª LEITURA: 
 

No ano 587 a.C., Jerusalém e o seu 

templo maravilhoso foram destruídos, as 

muralhas arrasadas, os soldados da 

Babilónia cometeram todo o tipo de 

violência e barbárie; o povo procurou 

salvar-se, e houve quem escapasse ao 

massacre refugiando-se no deserto ou 

fugindo para o Egipto. Mas nem todos 

conseguiram. Muitos foram aprisionados 

e deportados para uma terra estrangeira. 

Ficaram apenas os mais pobres: alguns 

vinhateiros, alguns camponeses, alguns 

artesãos. 

Passaram então alguns anos e, entre 

os que ficaram no país, começam a 

emergir (a aparecer) aqueles que, mais 

hábeis e espertos, sabem aproveitar-se 

da situação de extrema necessidade em 

que se encontra a maior parte do povo. 

Então exploram quem se encontra na 

miséria devido a desgraças e 

desventuras. Compram, vendem, nego-

ceiam sem escrúpulos, conseguindo, 

assim, enriquecer. Enriquecer de 

qualquer maneira à custa dos pobres e 

infelizes. 

Ora, é precisamente neste momento 

triste que é pronunciada a profecia que, 

hoje, nos é proposta, nesta 1.ª Leitura. É 

pensando nas desventuras que atingiram 

o seu povo, que Ezequiel compara os 

israelitas a um rebanho tresmalhado e 

sem pastor, ao mesmo tempo que 

pronuncia uma mensagem de salvação. 

Não anuncia o advento (a chegada) de 

outros reis – pois não seriam melhores 

que os precedentes, (que os anteriores) 

que tinham levado o povo à ruína, – mas 

promete que Deus, pessoalmente, 

tomará conta das suas ovelhas (v.11), 

reunindo-as de todos os lugares para 

onde foram dispersas num dia de 

nevoeiro e de trevas» (v. 12) e há de 

reconduzi-las às suas pastagens nos 

montes de Israel (v. 15).  Ou seja, fará 

com que se volte a reunir (a juntar) todo 

o seu povo que havia sido deportado 

(sido exilado, expatriado). 

Depois lança uma ameaça àqueles 

que acumularam bens pisando os 

direitos dos mais fracos. Ao seu 

«rebanho» o Senhor garante: Hei de 

fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, 

entre carneiros e cabritos» (v. 17). Ou 

seja, é a promessa da sua intervenção a 

favor dos oprimidos, dos pobres, dos 

explorados. Deus é assim mesmo. 

Nunca abandona nenhum dos seus 

filhos. 
 

 
 

 

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

 
MONIÇÃO: 

 

A imagem do bom Pastor, usada pelo 

profeta Ezequiel e no salmo responsorial, 

aplica-se ao rei e ao Deus protetor. 

Ele cuida de tudo o que nos falta — o 

descanso, o alimento, e a segurança contra 

os inimigos —, sem nos dispensar o esforço 

que podemos fazer, para que tenhamos 

merecimento na vida presente. 

 
REFRÃO: 
 

O SENHOR É MEU PASTOR: 

NADA ME FALTARÁ. 

 
 
SALMO: 
 

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. 
 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Cor 15, 20-26.28) 

 

 
MONIÇÃO: 
 

São Paulo, na Primeira Carta aos fiéis de 

Corinto, lembra-nos que o fim último da nossa 

caminhada é a participação no “Reino de 

Deus” de vida plena, para o qual Cristo nos 

conduz. Nesse Reino definitivo, Deus 

manifestar-Se-á em tudo e atuará como 

Senhor de todas as coisas. 

 

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 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. 
 

Palavra do Senhor. 
 

 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 
 

 

Algumas frases longas que – repetimos – 

implicam uma boa gestão na respiração, para 

que consigas aguentá-las.  

Umas quantas palavras difíceis, exigem 

uma preparação adequada desta Leitura. Eis 

algumas que deves exercitar: ressuscitou / 

primícias / ressurreição / restituídos / 

aniquilado / soberania (não é “sabedoria”) / 

submetidas / submeter / submeteu / e outras. 

Leitor: nunca subas ao ambão para 

proclamar as Leituras, sem que, antes, te 

tenhas preparado devidamente. 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 

 

Os rabis consideravam que, com a 

vinda do messias, teria início um 

primeiro reino – chamado «reino do 

messias» – a que se seguiria um 

segundo – o «Reino de Deus». Ora, 

Paulo – educado nessa escola – tinha 

assimilado esta ideia, e pensava que o 

primeiro reino teria a duração do tempo 

da história da Humanidade, concluindo-       

-se com o fim do mundo.  

É nesta perspetiva histórica que se 

compreende a Leitura de hoje. Paulo 

acredita que, progressivamente, o 

messias destruirá, durante o seu reino, 

todos os inimigos, e que esta vitória será 

completa quando também o último 

adversário – que é a morte – for derrota-

da (v. 25-26). 

Os inimigos dos quais é anunciada a 

aniquilação (a destruição), não são as 

pessoas – como às vezes pensamos –  

mas as forças do mal, ou seja, tudo 

aquilo que impede o ser humano de viver 

plenamente a sua existência no mundo: 

como é, por exemplo,  a doença, a 

nudez, a ignorância, a escravidão, o 

medo, o ódio, o egoísmo, enfim,  o 

pecado. Por isso, quando estas 

realidades negativas desaparecerem, 

então poderá dizer-se que o reino do 

messias se realizou plenamente. É por 

este motivo que quem se empenha em 

vencer estes males – mesmo que não 

seja cristão, mesmo que não acredite – 

colabora na realização do projeto do 

messias, sem o saber.   

Por isso – diz-nos esta 2.ª Leitura –

quando este reino for instaurado no 

mundo, e os inimigos de Cristo – 

incluindo a morte – forem vencidos, 

então Ele entregará ao Pai o seu Reino e 

terá início o reino de Deus, que durará 

por toda a eternidade (v. 28). 

Então, agora, depois desta explica-

ção, é mais fácil perceber os primeiros 

versículos da Leitura (v. 20-24). Cristo 

não eliminou a morte biológica. Ou seja, 

o organismo do ser humano, como o de 

qualquer outro ser vivo, vai-se 

desgastando e acaba por se consumir 

naturalmente. Jesus venceu a morte 

porque a privou do seu significado de 

aniquilação, de destruição total, e 

transformou-a num nascimento para a 

vida plena e definitiva. 
 

 
 

Aclamação ao Evangelho 
(Mc 11, 9.10) 

 

 
MONIÇÃO: 
 

Esta vida na terra é um tempo de prova. 

Espera-nos uma eternidade feliz, se fizermos 

da nossa vida um cântico de amor de Deus, 

presente nos nossos irmãos mais 

carenciados. 

Alegremo-nos e aclamemos, com a vida, 

a Palavra de Deus que vai ser proclamada no 

Evangelho. 

 
REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA!  

 

ACLAMAÇÃO: 
 
Bendito O que vem em nome do Senhor! 

Bendito o reino do nosso pai David! 
 

 
 

Evangelho (Mt 25, 31-46) 

 

EVANGELHO: 
 

 

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 recolhe-

mos, 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 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

Depois de lermos e/ou escutarmos 

esta Leitura, ficamos a pensar que, um 

Deus que condena sem piedade, é, para 

um cristão, muito embaraçante. Não se 

compreende como é que as ameaças 

terríveis mencionadas nos versículos 41 

a 46 possam ser consideradas 

«evangelho», «boa nova», «anúncio de 

salvação». 

Dificuldades e embaraços 

E há uma dificuldade ainda maior: 

como pôr de acordo o Deus severo, que 

aparece no trecho de hoje, com o Pai de 

quem se fala ao longo de todo o 

Evangelho? Ele, que «faz com que o sol 

se levante e a chuva caia sobre os justos 

e os pecadores», que exige dos seus 

filhos que não façam distinções entre 

bons e maus (Mt 5, 43-48), como pode, a 

certa altura, operar (fazer) uma 

separação que a nós ordena que não 

façamos? Se lança no fogo eterno os 

seus inimigos, então não pode exigir que 

nós os amemos (Mt 5, 44). Jesus, que 

veio «procurar e salvar o que estava 

perdido» (Lc 19, 10) e que se gloriava de 

ser «amigo de cobradores de impostos e 

de pecadores» (Lc 7, 34), alguma vez 

poderá um dia virar-se contra eles?  

Ao mesmo tempo, é também a 

«justiça» deste Deus que não satisfaz: 

poderá o pecado do ser humano 

(criatura frágil, limitada, finita) ser punido 

com um castigo infinito, «eterno»? Não 

haveria equivalência nenhuma entre a 

culpa e a pena. E se o ser humano – 

assim é – permanece livre por toda a 

eternidade, como se pode pensar que 

aqueles que agiram mal, continuarão 

obstinados (a insistirem) no seu erro? O 

que os poderá tornar assim tão 

teimosos? Talvez o encontro com Deus? 

Ora, são estas algumas das 

perguntas que, diante deste trecho do 

Evangelho, muita gente se coloca. São 

questões sérias, mas que poderiam ter 

origem numa interpretação não correta 

do texto.   

A dúvida surge logo que se considera 

o contexto no qual a descrição do 

«juízo» é colocada. Basta ler a 

continuação. Depois da cena grandiosa 

em que o Filho do Homem dá mostra –

por assim dizer – de todo o seu poder, 

eis o que acontece: «Como sabeis – diz 

Jesus – a Páscoa é daqui a dois dias, e 

o Filho do Homem será entregue para 

ser crucificado» (Mt 26, 2). Olhai, é de 

ficar estupefacto: da celebração do 

triunfo passa-se à mais ignóbil (â mais 

reles) das derrotas. Parecem ser duas 

situações opostas, inconciliáveis, mas 

não. Trata-se de dois momentos 

gloriosos da mesma vitória, que é a 

vitória do amor. Ou seja, o Cristo que 

«julga» é o mesmo que se entrega nas 

mãos daqueles que ama, e é 

precisamente como «vítima de amor» 

que se torna juiz: Quer dizer: Ele é «o 

ser humano realizado» segundo Deus, o 

ser humano autêntico, aquele com quem 

todos se devem confrontar para 

determinar – desde já – se estão a 

construir a vida, ou se estão a cavar o 

próprio fracasso.  

Mas mais à frente retomaremos este 

argumento. Para já, vamos examinar o 

texto. 

Examinemos o texto 

Na Palestina, quando cai a noite, é 

habitual os pastores separarem as 

ovelhas das cabras. As cabras, mais 

sensíveis ao frio, precisam de ficar 

abrigadas, enquanto que as ovelhas – 

estando cobertas de lã – gostam da 

frescura da noite e podem ficar ao ar 

livre. Ora, Jesus serve-se desta imagem, 

tomada do dia-a-dia daquela gente, para 

transmitir a sua mensagem.  

Para a entendermos é preciso, antes 

de mais, ter em atenção o género 

literário. Uma leitura deste trecho que 

seja apressada, superficial, talvez até um 

pouco ingénua, leva-nos a correr o risco 

de retirar dele certas conclusões 

teológicas que, num estudo mais atento 

e cuidado, se revelarão infundadas. 

A linguagem utilizada é típica dos 

pregadores daquela época. Na verdade, 

os pregadores daquele tempo, para 

abalar os seus ouvintes, costumavam 

recorrer a imagens impressionantes: 

falavam de castigos tremendos, de fogo 

inextinguível, de penas eternas e outras 

coisas mais. Dizia-se, por exemplo: 

«Aflija-se a estirpe (a raça) humana, mas 

os animais que se alegrem; porque para 

eles as coisas correm muito melhor do 

que para nós, já que não os espera um 

juízo.» Porém, tomemos atenção a um 

pormenor:   quando   os   rabis falavam 

de «fogo da Geena» não se referiam ao 

Inferno, mas ao fogo que ardia permane-

ntemente (continuamente) no vale que 

passa ao lado de Jerusalém e que servia 

de lixeira da cidade. Era naquela 

fogueira que ardia o lixo da cidade. E 

como havia sempre lixo para queimar, a 

fogueira ardia sempre, nunca se 

apagava. Também importa saber que, o 

adjetivo «eterno», não tinha a conotação 

filosófica que assumiu nos nossos dias; 

era utilizado numa aceção popular muito 

genérica: isto é, “eterno” significava 

simplesmente «longo», «indefinido». Ou 

seja, não tinha o significado que lhe 

atribuímos hoje (sem princípio nem fim). 

Normalmente, este trecho é 

considerado uma parábola, mas isso não 

é de todo exato; pertence ao género 

literário chamado cena de juízo, que se 

encontra quer na Bíblia, quer na 

literatura rabínica. Tem um esquema 

fixo: ou seja: há a entronização do juiz, 

acompanhado pelos anjos que 

desempenham o papel de assistentes e 

de guardas: depois a convocatória de 

todas as gentes e a separação em dois 

grupos; depois é pronunciada a sentença 

e, por fim, os justos são premiados e os 

maus punidos. 

A finalidade deste género literário – 

digamo-lo claramente desde já – não é 

informar sobre o que irá acontecer no fim 

do mundo (porque isso é apenas 

curiosidade, não é importante) mas dar 

ensinamentos sobre o modo como 

comportar-se nos dias de hoje (é o que 

interessa saber).  

Como exemplo, temos um trecho de 

uma obra rabínica onde a cena do juízo 

tem uma impressionante analogia (uma 

semelhança) com o nosso texto. Diz 

assim: «No mundo futuro, será 

perguntado a quem é julgado: “Quais 

são as tuas obras?" Se responder: "Dei 

de comer a quem tinha fome", ser-lhe-á 

dito: "Esta é a porta do Senhor, entra por 

ela" (Sl 118, 20). Se responder: "Dei de 

beber a quem tinha sede", ser-lhe-á dito: 

"Esta é a porta do Senhor, entra por ela. 

"Se responder: vesti quem estava nu", 

ser-lhe-á dito: "Esta é a porta do Senhor, 

entra por ela." O mesmo acontecerá a 

quem educou os órfãos, a quem deu 

esmolas e a quem fez obras de amor» 

(Midrash do Salmo 118, 17). 

É claro que, referindo este diálogo, 

os rabis não tinham a pretensão de 

desvelar (de revelar, de descobrir) as 

palavras que Deus pronunciará no fim do 

mundo, mas de inculcar os valores sobre 

os quais devemos orientar a vida neste 

mundo. Exatamente: indicar valores 

pelos quais devemos conduzir a nossa 

vida. 

Examinemos a sua estrutura   

Examinemos, então, agora, a estrutu-  
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ra do trecho de Mateus. É fácil defini-la. 

Tem início com uma introdução (v. 31-

33), seguida por dois diálogos (v.34-40; 

41-46) que se desenvolvem de forma 

idêntica e paralela: o rei pronuncia a 

sentença de aprovação, num caso, e de 

condenação, no outro, e justifica-a. Em 

ambos os casos, é levantada uma 

objeção a que o juiz responde. 

Os nossos anos de vida são um 

bem precioso 

É simples também determinar a 

mensagem que Jesus pretende dar: os 

anos da vida do homem são um bem 

precioso, um tesouro que deve ser 

investido. Não se pode errar, porque há 

só uma vida: Ele sugere como utilizá-la. 

É utilizá-la bem! 

Os rabis diziam: “o mundo atual é 

como a terra seca, o mundo futuro é 

como o mar; se uma pessoa não 

preparar o alimento na terra, o que 

comerá, depois, no mar? Este mundo é 

como a terra cultivada, o mundo futuro é 

como o deserto; se uma pessoa não 

preparar o alimento na terra cultivada, o 

que comerá, depois, no deserto? Há de 

ranger os dentes e morder-se, ferrar-se 

na sua carne e, desesperado, rasgar as 

vestes e arrancar os cabelos”. Aliás, 

entre nós, ainda hoje dizemos: “quem vai 

para o mar, avia-se em terra”. 

Mas mais do que os rabis, Jesus 

considera a vida do ser humano im-

portante; por isso, revela aos seus 

discípulos os valores nos quais apostar 

em segurança. Quais são? Descobrem-       

-se facilmente, já que ocupam metade do 

relato; e são tão importantes que Jesus, 

correndo o risco de parecer monótono, 

reafirma-os quatro vezes: são seis obras 

de misericórdia.  

A lista das pessoas a ajudar – quem 

tem fome, sede, quem é peregrino, não 

tem roupa, está doente ou na prisão (v. 

35-36. 42-43) – era conhecida em todo o 

antigo Médio Oriente (Is 58, 6-7). É 

célebre a passagem do capítulo 25 do 

“Livro dos Mortos”, o texto que no Egipto, 

desde finais do segundo milénio a.C., 

era colocado ao lado do defunto. Isto é 

quanto ele deveria declarar perante o tri-

bunal de Osíris (deus pagão do Egipto): 

«Eu fiz aquilo que dá alegria aos deuses. 

Dei pão a quem tinha fome, dei água a 

quem tinha sede, vesti quem estava nu, 

ofereci transporte a quem não tinha uma 

barca.» Ora, a única novidade acres-

centada por Jesus é o facto de Ele 

próprio se identificar com estas pessoas: 

ou seja: tudo aquilo que é feito a um 

destes mais pequenos é feito a Ele (é 

feito a Jesus). 

No fim, só o amor é que vale 

Os valores que Jesus indica, não se 

assemelham àqueles, pelos quais a 

maior parte das pessoas perde a cabeça 

ou investe o seu tempo. Porém, são os 

que contam aos olhos de Deus. 

De facto, qual é o ideal de pessoa 

proposto pela nossa sociedade?   É o de 

quem detém o poder, que é rico, que 

pode satisfazer qualquer capricho, que 

está sempre sob as teleobjetivas das 

câmaras da TV ou das revistas e jornais; 

são «Pessoas de sucesso» são o atleta 

que faz enlouquecer os estádios, a 

estrela televisiva, e quem consegue 

tornar-se uma personagem notória e 

fazer uma brilhante carreira. Dois 

sociólogos tentaram redigir um decálogo 

para quem quer ter sucesso; o décimo 

mandamento é o seguinte: «Lembra-te 

sempre que a tua carreira terminará no 

dia em que ajudares alguém por mera 

generosidade e sem interesse.» Não tem 

nada a ver com a doutrina de Jesus. 

Na verdade, Deus vê as coisas 

doutra forma. Quando, para cada 

pessoa, se concluir a sua história na 

terra, quando cada um ficar a sós 

consigo mesmo e com Deus, um único 

bem será precioso: o amor. Nada mais. 

A vida será considerada um sucesso ou 

um fracasso de acordo com o esforço 

dedicado a eliminar seis situações de 

sofrimento e de pobreza: a fome, a sede, 

o exílio, a nudez, a doença, a prisão, 

como nos fala o Evangelho de hoje. 

Mas há um pormenor que, no relato, 

é sublinhado com desvelo (com carinho): 

nenhuma daquelas pessoas que fez 

obras de misericórdia se deu conta de as 

ter feito a Cristo. Porque o amor só é 

autêntico se for desinteressado, se for 

isento de todas as formas de 

autocomplacência; quem age por uma 

recompensa, mesmo tratando-se da 

recompensa celeste (só para ir para o 

céu), não ama ainda genuinamente. 

E há alguma condenação? 

Os rabis costumavam repetir duas 

vezes os seus ensinamentos, de modo 

que ficassem bem impressos na mente 

dos discípulos. Muitas vezes apresen-

tavam primeiro a mensagem na forma 

positiva, e depois na negativa. Recorriam 

ao conhecido artifício literário chamado 

«paralelismo antitético» usado também 

por Jesus (Lc 6, 20-26; Mt 7, 24-27; Mc 

16, 16...).  

O nosso trecho é um exemplo disso 

mesmo: a segunda parte (v.41-45) não 

acrescenta absolutamente nada à 

primeira; constitui um expediente 

estilístico que é usado para reforçar o 

conceito já expresso. A Jesus não 

interessa incutir terror, ameaçando com 

o Inferno, mas indicar – com imagens 

fortes, porque o perigo de desperdiçar a 

vida é muito forte – aquilo que 

verdadeiramente conta. Não pretende 

anunciar o que irá acontecer no fim do 

mundo, mas levar a reflectir, a abrir os 

olhos; Ele quer desvelar o juízo de Deus 

sobre  as  escolhas que cada um deve 

fazer agora.    

Um exemplo simples pode ajudar a 

compreender. Numa joalharia estão 

expostas duas peças, uma de ouro puro, 

mas ligeiramente gasta pelo uso, e, a 

outra, de latão brilhante. Entra um 

comprador inexperiente que fica 

encantado pelo brilho da peça em latão. 

Por sorte aparece um especialista que o 

avisa: «Tem cuidado – diz-lhe ele – não 

desperdices o teu dinheiro com aquilo!» 

Este juízo salva-o, impede-o de cometer 

um erro. Mesmo que o especialista 

usasse expressões duras e ameaça-

doras, as suas palavras seriam sempre 

uma mensagem de salvação. 

Ora, defender que a cena do 

julgamento descrita por Jesus se refere à  

condenação dos pecadores e às penas 

do Inferno parece-nos ousado (atrevido). 

O Inferno existe, é verdade, mas não é 

um lugar criado por Deus para punir, no 

fim da vida, quem se comportou mal. O 

Inferno é uma condição de infelicidade e 

de desespero criada pelo pecado. 

Porém, é possível saír do inferno do 

pecado: a libertação dá-se por meio de 

Cristo, do seu juízo de salvação. 

Então, mas Deus, no fim, não 

castigará os maus?  

Para nós (humanos), um juiz parece 

ser justo quando, depois de ter avaliado 

o mal cometido, castiga com equidade 

(com justa equivalência). Mas não é esta 

a justiça de Deus. Ele é justo não porque 

dá o prémio ou o castigo conforme os 

nossos critérios e expectativas – se 

assim fosse, não haveria esperança e 

estaríamos todos condenados – mas 

porque consegue que se tornem justos 

os que são maus (Rm 3, 21-26). Então, a 

questão não é: quem será considerado 

ovelha e quem será considerado cabrito 

no fim do mundo, mas sim em que  
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ocasiões, hoje, somos ovelhas e em 

quais nos comportamos como cabritos. 

Somos ovelhas quando amamos o 

irmão, somos cabritos quando não o fa-

zemos. 

Então, e no fim de tudo? 

Bom, é difícil defender a ideia de que 

o bom pastor – a quem ninguém 

consegue roubar uma ovelha (Jo 10, 28) 

– depois de nos ter deixado saltar um 

pouco como cabritos, para cá e para lá, 

não encontre o modo de fazer de nós 

todos... seus cordeiros.  

      Com certeza que encontra!  
  

 
 

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 veem 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. 

 
 

JORNAL DO LEITOR 

Antífona da Comunhão 
 
 

Salmo 28, 10-11 
 

O Senhor está sentado como Rei eterno; 

O Senhor abençoará o seu povo na paz. 
 

 
 

 

 

Monição da Comunhão 
  

Quando os Apóstolos suplicaram ao 

Mestre que os ensinasse a orar, o 

Senhor ensinou-nos a pedir o pão nosso 

de cada dia. Agora que Ele no-l’O 

oferece generosamente, na Santíssima 

Eucaristia, recebamo-l’O com gratidão e 

Amor, se estamos preparados espiritual-

mente para o fazer. 
 

 
 

 

 

O Senhor cuida de nós 
  

Ezequiel é profeta da esperança, nos 

tempos amargurados do cativeiro de 

Babilónia. Ao Povo de Deus, convencido 

de que o Senhor os tinha abandonado, 

anuncia a misericórdia de Deus, sob a 

figura do bom Pastor. 

A todos, mergulhados em crises de 

que não vemos possibilidade de solução 

humana — a insegurança do terrorismo, 

da crise económica, de novas e mais 

sofisticadas formas de escravidão, a 

imoralidade incontrolada — o Senhor 

promete cuidar de nós, se nos quisermos 

deixar ajudar por Ele. 
 

 
 

 

O Senhor cuida de nós 

— Deus, Pastor do rebanho  

 

«Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu 

próprio irei em busca das minhas 

ovelhas e hei de encontrá-las.» 

No Antigo Médio Oriente, o título de 

“pastor” é atribuído, com frequência, aos 

deuses e aos reis. Era, nessa época, um 

título bastante expressivo porque essas 

civilizações viviam da agricultura e do 

pastoreio dos rebanhos. 

Esta figura exprime admiravelmente 

vários aspetos para todos nós: o pastor é 

um chefe que dirige o seu rebanho; é 

um companheiro que acompanha as 

ovelhas na sua caminhada para as 

pastagens onde há vida. É um homem 

forte, capaz de defender o seu rebanho 

contra os animais selvagens; e é 

também delicado para as suas ovelhas. 

Conhece o estado e as necessidades de 

cada uma, leva nos braços as mais 

frágeis e débeis, ama-as e trata-as com 

carinho. A sua autoridade não se discu-

te: está fundada na entrega e no amor. 

É à luz destas considerações que 

melhor entendemos o que se proclama 

na primeira Leitura. 

A Israel, tão maltratado pelos 

pastores humanos — os reis, os 

sacerdotes, a classe dirigente —, o 

profeta anuncia a chegada desse tempo 

novo em que Jahwéh vai assumir a sua 

função de pastor do seu Povo. Como é 

que Deus desempenhará essa função? 

Deus vai cuidar das suas ovelhas — 

das pessoas — e interessar-se por elas. 

O mesmo promete a cada um de nós. 

Neste momento, são muitos os 

problemas que nos afligem e para os 

quais não vislumbramos qualquer 

solução. O Senhor que vai reunir-nos, 

reconduzir-nos à paz e harmonia e 

ajudar-nos a encontrar caminhos de 

solução para os nossos problemas. 

Mais: Deus, o Bom Pastor, irá 

procurar cada ovelha perdida e 

tresmalhada, cuidar da que está ferida e 

doente, vigiar a que está gorda e forte (v. 

16); além disso, julgará pessoalmente os 

conflitos entre as mais poderosas e as 

mais débeis, a fim de que o direito das 

fracas não seja pisado (v. 17). 
 

 
 

 

O Senhor cuida de nós 

— Sigamo-l’O na vida 
 

«Quando estiver no meio das ovelhas 

que andavam tresmalhadas, para as tirar 

de todos os sítios em que se 

desgarraram num dia de nevoeiro e de 

trevas.» 

Que significa isto para nós? Talvez 

não nos estejamos a preocupar com os 

problemas de maior importância. 

Sentimos a crise económica, mas 

não a crise moral, bastante mais grave 

que ela; preocupamo-nos com a 

insegurança na rua, mas não com a 

insegurança que há dentro de nós: 

desorientação doutrinal em assuntos de 

importância capital, como são a 

santidade do matrimónio, a pureza de 

vida, a necessidade de oração e dos 

sacramentos. 
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Ele disse-nos e nós temo-lo 

esquecido: «Procurai primeiro o Reino 

de Deus — a santidade de vida pessoal 

— e tudo o mais vos será dado por 

acréscimo.» O que verdadeiramente nos 

faz falta é uma conversão pessoal a 

sério, deixando de estar convencidos de 

que somos bons e podemos continuar 

nesta rotina de morte. 

Muitas vezes temos medo de encarar 

a sério a nossa vida, com as responsa-

bilidades que tem. 

(O avestruz é uma ave parecida com 

o peru, mas muito mais corpulenta. Se 

quiser decidir-se a correr, pode alcançar 

a velocidade de um cavalo. Mas quando 

vê aproximar-se o caçador ou um animal 

que o pode devorar, esconde a cabeça 

na areia, convencido de que, pelo facto 

de ter deixado de ver o inimigo, também 

este deixou de o ver a ele. 

Muitas pessoas procedem assim 

diante dos problemas sérios da vida). 

Também aqui, a questão não é saber 

se Deus é ou não “pastor” (Ele é sempre 

“pastor”!); mas é se estamos ou não 

dispostos a segui-l’O, a deixar-nos 

conduzir por Ele, a confiar n’Ele para 

atravessar vales sombrios, a deixar-nos 

levar ao colo por Ele para que os nossos 

pés não se firam nas pedras do caminho. 

Anda no ar uma certa cultura 

contemporânea assegurando às pessoas 

que só nos realizaremos, se nos 

libertarmos de Deus e nos guiarmos pela 

nossa cabeça. Queremos até dar 

opinião, contra os ensinamentos da 

Igreja, em questões de fé e de moral. 

O que escolhemos para nos conduzir 

à felicidade e à vida plena: Deus ou o 

nosso orgulho e autossuficiência? 
 

 
 

 

O Senhor cuida de nós 

— Na Verdade e no Amor 
 

 «Hei de procurar a que anda 

tresmalhada. Tratarei a que estiver 

ferida, darei vigor à que andar 

enfraquecida e velarei pela gorda e 

vigorosa.» 

Temos necessariamente de começar 

por aqui: melhorar nos conhecimentos 

da doutrina, lutando contra esta 

ignorância religiosa asfixiante. Este é o 

princípio de renovação da nossa vida. 

Há pessoas que fogem de Deus e 

agarram-se a outros “pastores”, fazendo 

deles os seus guias. 

— Não acreditamos nos ensina-

mentos do Papa, mas acreditamos no 

que nos diz uma bruxa ou qualquer 

charlatão; 

— Pomos de lado a oração para 

resolver os nossos problemas, e 

acreditamos em superstições: uma 

ferradura no carro, uma figa ao pescoço, 

ou qualquer outro sinal que nos parece 

eficaz para nos ajudar. 

O que é que nos conduz e condiciona 

as nossas opções: a riqueza e o poder? 

Os valores ditados por aqueles que têm 

a pretensão de saber tudo? O que é 

considerado política e socialmente 

correto? A opinião pública? O presidente 

dum partido ou governo? 

O comodismo e a instalação? A 

preservação dos nossos esquemas 

egoístas e dos nossos privilégios? O 

êxito e o triunfo a qualquer custo? O 

herói mais giro da telenovela? O 

programa de maior audiência da estação 

televisiva de maior audiência? 

Precisamos, neste final do Ano 

Litúrgico, de uma profunda revisão da 

nossa vida. 
 

 
 

 

Somos ovelhas  

(e pastores) do rebanho 
  

O Senhor fala, no Evangelho do juízo 

final, de que haverá inevitavelmente uma 

avaliação da nossa vida, antes de 

recebermos o prémio ou castigo eterno. 

O Juízo Universal é uma verdade de 

fé. Proclamamos no Credo: «De novo 

(Jesus Cristo) há de vir em Sua glória 

para julgar os vivos (os que tiverem 

morrido na graça de Deus) e os mortos 

(os que morreram em pecado mortal).» 

Será um julgamento sem apelo, 

definitivo, porque «o Seu Reino não terá 

fim.» 
 

 
 

 

 Somos ovelhas  

(e pastores) do rebanho 

— Prestaremos contas 

desta vida 
 

«Quando o Filho do homem vier na 

sua glória com todos os seus Anjos, 

sentar-Se-á no seu trono glorioso.» 

O que mais impressiona no 

Evangelho, é que Jesus não fala dos 

grandes pecados: matar. roubar, pecar 

contra o sexto ou nono mandamento. 

O Mestre falava a um público que se 

vangloriava de não ter pecados desses 

— julgava que os não tinha! — 

enchendo-se de orgulho. Esse já estão 

ensinados nos Dez Mandamentos. 

Limita o exame às boas obras que 

fizemos e às omissões. Deste modo 

ajuda-nos a libertarmo-nos da ilusão de 

que, porque não fizemos mal, somos 

santos. 

Também na Parábola dos Talentos 

— com uma alusão concreta ao juízo 

particular — nos alertava para este 

perigo. 

Quando alguém nos avisa dum 

perigo em que estamos, não o faz para 

nos atormentar, assustando-nos, mas 

porque é nosso amigo e quer ajudar-nos 

a que nos libertemos dele. 

Ter estas contas em dia significa, 

praticamente para nós: 

— Viver habitualmente na graça de 

Deus; 

— Frequentar os Sacramentos, para 

que tenhamos força na hora da tentação; 

— Especialmente devemos procurar 

a confissão sacramental. Recebemos o 

perdão dos pecados e graças especiais 

para vencermos esta luta de todos os 

dias. 

— Saldemos as nossas dívidas, 

fazendo penitência dos pecados 

cometidos. 
 

 
 

 

Somos ovelhas  

(e pastores) do rebanho 

— Seremos julgados pelo 

Amor 
 

«Vinde, benditos de meu Pai; recebei 

como herança o reino que vos está 

preparado desde a criação do mundo.» 

O que mais nos impressiona no 

Evangelho do juízo final é que todo o 

julgamento é sobre o amor que vivemos 

na vida presente. 

Falamos muito de justiça e de direitos 

e tudo deve ser tido em conta. Mas... há 

espaço para o Amor de Deus presente 

nos outros? 

Quem são hoje os famintos, os 

sedentos, os abandonados na rua, os  
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nus, e os doentes ou encarcerados? 

Hoje há novas formas de pobreza e 

de escravidão: 

— A droga e o álcool (que também 

pode chegar a ser droga!); 

— A escravidão degradante e infra-     

-humana da prostituição; 

— O desemprego e mesmo o 

abandono do trabalho; 

— A ignorância religiosa; 

— Os pais adormecidos que não 

cuidam seriamente da educação moral, 

religiosa e cívica dos filhos. 

Poderemos encontrar muitos outros, 

infelizmente, sem grande dificuldade. 

«Quem é que a nossa sociedade 

considera uma “pessoa de sucesso”? 

Qual o perfil do homem “importante”? 

Quais são os padrões usados pela nossa 

cultura para aferir a realização ou a não 

realização de alguém? 

No geral, o “homem de sucesso”, que 

todos reconhecem como importante e 

realizado, é aquele que tem dinheiro 

suficiente para concretizar todos os 

sonhos e fantasias, que tem poder 

suficiente para ser temido, que tem êxito 

suficiente para juntar à sua volta 

multidões de aduladores, que tem fama 

suficiente para ser invejado, que 

tem talento suficiente para ser admirado, 

que tem a pouca vergonha suficien-

te para dizer ou fazer o que lhe apetece, 

que tem a vaidade suficiente para se 

apresentar aos outros como modelo de 

vida… 

No entanto, de acordo com a 

parábola que o Evangelho propõe, o 

critério fundamental usado por Jesus 

para definir quem é uma “pessoa de 

sucesso” é a capacidade de amar o 

irmão, sobretudo o mais pobre e 

desprotegido. Para mim, o que é que faz 

mais sentido: o critério do mundo ou o 

critério de Deus? Na minha perspetiva, 

qual é mais útil e necessário: o “homem 

de sucesso” do mundo ou o “homem de 

sucesso” de Deus?» (Dehonianos). 
 

 
 

 

Somos ovelhas  

(e pastores) do rebanho 

— Partilhar o Amor 
 

 «Tive fome e não Me destes de 

comer; tive sede e não Me destes de 

beber; [...] não Me recolhestes; [...] não 

Me vestistes; [...] e não Me fostes 

visitar.» 

Talvez não tenhamos bens para 

repartir pelos mais carenciados, pelo 

menos de modo que resolvamos os seus 

apertos. 

Mas temos um coração para amar, 

para estar mais atento aos outros e 

cuidar mais deles, para os ajudar com 

uma palavra amiga, um sorriso, ou ao 

menos para os escutar. 

Podemos visitar tantas pessoas que 

passam o dia fechadas em casa, na 

cama, sem visitas, e que ficariam muito 

contentes se pudessem falar com 

alguém que inclusivamente, lhes desse 

uma ajuda para arrumar a casa. 

Fala-se muito de voluntariado. É uma 

ocupação eventual, sem compromisso 

permanente. Hoje, dia de renovação do 

compromisso daqueles que trabalham 

nas obras de apostolado, não 

encontraremos um pouco de tempo para 

os outros: para a catequese ou para 

trabalhar em qualquer obra de 

apostolado? 

A Santa Missa de cada Domingo é 

uma escola de verdadeiro Amor. Sem a 

frequentarmos, perdemo-nos no egoís-

mo de cada dia. Só pensamos em nós. 

Só encontramos tempo para nós e para 

nos queixarmos de que os outros não 

nos ajudam. 

Nela aprendemos a darmo-nos, como 

Jesus Cristo se entregou à morte por 

nós. 

O Reino de Cristo só se pode 

construir com o Amor. Cristo deseja 

ardentemente amar os outros com o 

nosso coração. Estamos dispostos a 

permitir-Lhe que o faça? 

Nossa Senhora dá-nos o exemplo, 

abrindo de par em par o seu coração 

Imaculado em Nazaré, na manhã da 

Anunciação. Peçamos-Lhe ajuda para 

fazermos o mesmo. 
 

 
 

 

Diz o Papa 
  

 

«A salvação não começa pela 
confissão da realeza de Cristo, 

mas pela imitação das obras de 
misericórdia mediante as quais  

Ele realizou o Reino. 
Quem as cumpre demonstra que 

acolheu a realeza de Jesus.» 
 

 — Papa Francisco 

Hoje a liturgia convida-nos a fixar o 

olhar em Jesus como Rei do Universo. A 

bonita oração do Prefácio recorda-nos 

que o seu é um «reino de verdade e de 

vida, reino de santidade e de graça, 

reino de justiça, de amor e de paz». As 

Leituras que acabamos de ouvir 

mostram-nos como Jesus realizou o seu 

reino; como o realiza no porvir da 

história; e o que nos pede. 

Antes de tudo, como realizou Jesus o 

reino: com a proximidade e a ternura 

para connosco. Ele é o Pastor, do qual 

nos falou o profeta Ezequiel na primeira 

Leitura (cf. 34, 11-12.15-17). Todo este 

trecho está embebido de verbos que 

indicam a solicitude e o amor do Pastor 

pelo seu rebanho: passar em resenha, 

congregar da dispersão, levar à 

pastagem, fazer repousar, procurar a 

ovelha perdida, reconduzir a 

tresmalhada, ligar as feridas, curar a 

doença, ser solícito, apascentar. Todas 

estas atitudes se tornaram realidade em 

Jesus Cristo: Ele é deveras o «grande 

Pastor das ovelhas e guarda das nossas 

almas» (cf. Hb 13, 20; 1 Pd 2, 25). 

E quantos na Igreja estão chamados 

a ser pastores, não podem afastar-se 

deste modelo, se não quiserem tornar-se 

mercenários. A este propósito, o povo de 

Deus possui um faro infalível para 

reconhecer os bons pastores e distingui-       

-los dos mercenários. 

Depois da sua vitória, ou seja, depois 

da sua Ressurreição, como leva por 

diante Jesus o seu reino? O apóstolo 

Paulo, na Primeira Carta aos Coríntios, 

diz: «Porque convém que reine até que 

haja posto a todos os inimigos debaixo 

de seus pés» (15, 25). É o Pai que 

pouco a pouco submete tudo ao Filho, e 

contemporaneamente o Filho submete 

tudo ao Pai, e no final também a si 

mesmo. Jesus não é um rei à maneira 

deste mundo: para Ele, reinar não é 

comandar, mas obedecer ao Pai, 

entregar-se a Ele, para que se cumpra o 

seu desígnio de amor e de salvação. 

Assim há plena reciprocidade entre o Pai 

e o Filho. Por conseguinte, o tempo do 

reino de Cristo é o tempo longo da 

submissão de tudo ao Filho e da entrega 

de tudo ao Pai. «O último inimigo 

aniquilado será a morte» (1 Cor 15, 26). 

E no final, quando tudo tiver sido posto 

sob a realeza de Jesus, e tudo, também 

o próprio Jesus, tiver sido submetido ao 

Pai, Deus será tudo em todos (cf. 1 

Cor 15, 28). 

O Evangelho diz-nos o que nos pede  
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o reino de Jesus: recorda-nos que a 

proximidade e a ternura são a regra de 

vida também para nós, e sobre isto 

seremos julgados. Será este o protocolo 

do nosso julgamento. É a grande 

parábola do juízo final de Mateus 25. O 

Rei diz: «Vinde, benditos de meu Pai, 

possuí por herança o reino que vos está 

preparado desde a fundação do mundo; 

porque tive fome, e destes-me de comer; 

tive sede, e destes-me de beber; era 

estrangeiro, e hospedastes-me; estava 

nu, e vestistes-me; adoeci, e visitastes-      

-me; estive na prisão, e fostes ver-me» 

(25, 34-36). Os justos perguntarão: 

quando fizemos tudo isto? E Ele 

responderá: «Em verdade vos digo que 

quando o fizestes a um destes meus 

irmãos mais pequeninos, a mim o 

fizestes» (Mt 25, 40). 

A salvação não começa pela 

confissão da realeza de Cristo, mas pela 

imitação das obras de misericórdia 

mediante as quais Ele realizou o Reino. 

Quem as cumpre demonstra que 

acolheu a realeza de Jesus, porque deu 

espaço no seu coração à caridade de 

Deus. Na noite da vida seremos julgados 

sobre o amor, sobre a proximidade e 

sobre a ternura para com os irmãos. 

Disto dependerá a nossa entrada ou não 

no reino de Deus, a nossa colocação de 

um lado ou do outro. Jesus, com a sua 

vitória, abriu-nos o seu reino, mas 

depende de cada um de nós entrar nele, 

já desde esta vida — o Reino começa 

agora — tornando-nos concretamente 

próximos do irmão que pede pão, roupa, 

acolhimento, solidariedade, catequese. E 

se amamos deveras aquele irmão ou 

irmã, seremos levados a compartilhar 

com ele ou com ela o que temos de mais 

precioso, ou seja, o próprio Jesus e o 

seu Evangelho! 

[...] Não nos deixemos distrair por 

outros interesses terrenos e passageiros. 

E guie-nos no caminho rumo ao reino 

dos Céus a Mãe, Maria, Rainha de todos 

os Santos. 
 Papa Francisco,  

Homilia, Praça de São Pedro,  

Novembro de 2014. 
 

 
 

Curiosidade 

Há, na América, pássaros azuis que, 
quando se molham, ficam brancos, e 
tornam a ficar azuis quando secam. 

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 de Alexandria    

                (Virgem e Mártir).  

Dia 28 – Santa Maria no Sábado.  
 

 
 

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 conside-

rada como castigo divino. 

Sofriam uma pesada exclusão social e 

religiosa. 
 

 
 

Judas, o Cireneu e Eu 

(46) 

Porém, um dos soldados abriu-lhe o peito 

com uma lança e logo brotou  

sangue e água. 

 

(Jo 19, 34) 

 

MORTE NA CRUZ 

III 

 

Tua última oferta  

a toda a humanidade  

é uma ferida aberta,  

donde jorra a Água da Verdade  

e teu Sangue tão puro ainda quente, 

 derramado nesse altar ardente  

para nos lavar da nossa iniquidade. 
 

 Graças, Senhor, pela Dádiva Suprema, 

 que não pode ser dita nem poema,  

e foi o preço da minha liberdade! 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 

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. 
 

 
 

 

Descomplica (34) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Terceiro verbo: “CONFIAR” 

Ter cada vez menos certezas e viver 

bem com isso. Não dar nada a ninguém 

por garantido e nunca esquecer que tudo 

pode mudar: o bom e o mau. Ter a 

coragem de desafiar as coisas que 

(outros) tentam impor como certas. 

Segurar, com fé, as rédeas da nossa 

vida. Viver com autenticidade, coerência 

e consistência, alinhados com a nossa 

verdade e com a confiança de que está 

tudo certo, mesmo o que não nos parece 

certo: em breve farás mais sentido do 

que nunca. Dar tempo, espaço e ar. A 

bonança acaba sempre por chegar ao 

coração de quem não desiste de confiar.  

– Segurar, com fé, as rédeas da vida. 
 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

 

Quanto a vós, meu rebanho,  

assim fala o Senhor Deus:  

Hei de fazer justiça entre ovelhas e 

ovelhas, entre carneiros e cabritos». 

(Ez 34, 17) 
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Seis Adágios populares 
 

1 

Não há nada como a fome, 

 para dar sabor ao pão. 

2 

Peneire-me quem quiser, 

 amasse-me quem souber. 

3 

Dá-o Deus na eira, 

 tolhe-o a mulher na maceira. 

4 

Quem à hora não vier, 

 comerá do que trouxer. 

5 

Querias um no papo 

 e outro no saco? 

6 

Ementa dura e pão na boda, 

 nada falta. 
 

 
 

 

Aniversários dos 

Leitores 
 

Esta semana, compreendida entre os 

dias 22 a 28 de novembro, última do Ano 

Litúrgico, curiosamente não se regista 

nenhum Leitor aniversariante, em 

nenhuma das quatro Paróquias. 

Entretanto, o Jornal do Leitor 

aproveita para agradecer a todos os 

Leitores que comunicaram a data de 

aniversário e pede aqueles que ainda 

não o fizeram, que o façam logo no início 

do novo Ano “B” Litúrgico 2020 / 2021 
 

 
 

Uma ideia a explorar?... 
 

Este texto circulou por aí nas redes 

sociais. Talvez seja uma maneira de 

afirmar a atenção que devemos ter com os 

nossos idosos. A base da exposição é a 

comparação entre as Prisões e os Lares 

(?) da Terceira Idade. 

Então seria assim: 

Vamos colocar os nossos idosos nas 

cadeias e os delinquentes fechados em 

casas de velhos. 

Desta maneira os idosos teriam todos 

os dias acesso a um duche. 

Teriam medicamentos e assistência 

médica regular e gratuita. 

Estariam permanentemente 

acompanhados. 

Teriam direito a vigilância contínua 

por vídeo e receberiam assistência 

médica, totalmente gratuita, em caso de 

acidente ou emergência. 

As roupas das suas camas seriam 

mudadas duas vezes por semana e a 

roupa lavada e passada com 

regularidade. 

Um guarda visitá-los-ia 

frequentemente e levar-lhes-ia o correio 

diretamente em mão. 

Teriam local para receber a sua 

família ou outras visitas. 

Teriam acesso a uma biblioteca, a 

sala de exercícios e terapia espiritual. 

Seriam encorajados a arranjar 

terapias ocupacionais adequadas, com 

formador, instalações e equipamento 

gratuitos. 

Ser-lhes-ia fornecido roupa e 

produtos de higiene pessoal. 

Teriam assistência jurídica gratuita. 

Teriam um secretariado de apoio e 

ainda psicólogos, assistentes sociais, 

políticos, televisões, Amnistia 

Internacional, etc. disponíveis para 

escutar as suas queixas. 

Por outro lado, nas casas  
dos idosos. 

Os delinquentes viveriam com 200 

euros, fechados numa pequena 

habitação com obras feitas há mais de 

50 anos. 

Teriam de confecionar a sua comida 

e comê-la muitas vezes fria e fora de 

horas. 

Viveriam sós e sem vigilância. 

Esquecer-se-iam de comer e de 

tomar os medicamentos e não teriam 

quem os ajudasse. 

Algumas vezes seriam vigarizados, 

assaltados ou até violados. 

Tomariam banho de 15 em 15 dias 

sujeitando-se a não haver água quente 

ou a caírem na banheira velha. 

Não teriam ninguém a quem se 

queixar. 

Morreriam após mais de um ano à 

espera de consulta médica. 

Se morressem na sua casa poderiam 

ficar muitos meses até serem 

encontrados… 
 

 
 

Humor 
 

Dormir 
 

Quando te veem deitado na cama, de 

olhos fechados, com a luz apagada e te 

perguntam: 

– Estás a dormir? 

– Não, estou a treinar para morrer! 

 

Banho 
 

Quando acabas de tomar banho e 

alguém pergunta: 

– Tomaste banho? 

– Não, mergulhei na sanita! 

 

Flores 
 

Quando chegas a casa da namorada 

com um ramo de flores e ela diz: 

– Flores? 

– Não! São cenouras. 

 

Almoçar 
 

Quando estás num restaurante à 

mesa, na hora do almoço, vem um 

amigo e pergunta: 

– Vais almoçar? 

– Não! Estou só a guardar o lugar 

para o jantar! 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

22-11-2020 – Cristo Rei 
 

 

ESCALA “ATIVADA” (?) 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________ 

_________________________ 

____________________ 

____________ 

________ 

____ 

 
 

No próximo Jornal, para o 

I Domingo do Advento, do Ano B’ 

passaremos a ver publicada 

integralmente a Escala semanal,  

que – esperamos – já ativada. 

 Provavelmente, poderemos vir a 

retomar o sistema que se vinha 

praticando, de um leitor para cada 

Leitura – embora esta prática fique 

ainda sujeita a confirmação,  

pelo Sr. Padre Tiago.  

A seu tempo, ser-vos-á 

comunicado. 
 

“Jornal do Leitor”  

  
 

A Fechar 

Damos louvor a Deus por todas as 

Graças recebidas durante o Ano Litúrgico 

que hoje termina e pedimos-Lhe que nos 

dê força, sabedoria e coragem para viver 

mais um Ano Litúrgico que vai começar. 
 

 
 

 

Termina o Ano Litúrgico  
2019 / 2020 
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