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Cristo Rei 
  

HUGO DE AZEVEDO 

 

«Desperta, Senhor! Porque dormes?» (S 44, 24) O 

clamor do salmista ecoa neste mundo enlouquecido, 

empenhado em destronar o Criador da sua realeza; 

afastá-Lo de tudo! E não só por parte dos seus inimigos 

declarados, mas de muitos dos que se intitulam «fiéis» e 

preferem servir o mundo a confessar e esforçar-se por 

cumprir os mandamentos divinos. E o seu maior castigo 

é justamente essa mesma revolta. 

De facto, a maior punição da nossa rebeldia é a 

cegueira racional e espiritual que ela provoca: perdemo- 

-nos, não sabendo por onde vamos, nem para onde. 

Desaparecem-nos os sinais do caminho. Vamos com os 

«outros» … para onde «os outros» também não sabem. 

«A multidão saiu à rua para ver a multidão», resumia um 

jornalista sobre esta festa popular. A inteligência esvai-    

-se. Só conta o imediato e o medo de sentir-nos sós…  

Por isso é tão importante a vida interior. Não basta 

conhecer a doutrina da fé, ainda que muito correta; é 

preciso saber viver «sozinhos», a sós com Ele, para 

resistir a este tsunami moral que nos arrasta para uma 

dupla morte, social e sobrenatural. 

Mas é que a tormenta é dentro da própria Igreja! 

Sempre o foi; sempre a Igreja esteve em crise, tanto por 

motivos internos («A impaciência produz hereges», já 

dizia São Cipriano) e externos: o assalto à Igreja pela 

mentalidade dominante em cada geração. Agora, o 

relativismo. Outras virão até ao fim dos tempos. Mantém 

a fé e a união com o Papa. «Sem o Papa não somos 

nada», dizia um santo do nosso tempo. 

«Desperta, Senhor! Porque dormes?» E Ele 

responde-nos: «Esconde-te ainda um pouco de tempo, 

até que cesse a minha indignação» (Is 26, 21) 

«Esconde-te», quer dizer: entra dentro de ti; faz 

oração; conversa comigo: tem confiança em Mim; 

espera um pouco; verás como de tantos males tiro 

bens… E o primeiro bem é a tua intimidade comigo. 

Sem essa tua aflição, talvez te esquecesses de Mim, 

afrouxasses na oração, não sentisses a perdição das 

almas, não te penitenciasses pelos teus pecados e 

pelos dos teus irmãos; nem te apegasses tanto à minha 

Mãe Santíssima. 

Assim como não reparamos que o castigo do 

afastamento de Deus é o próprio afastamento, talvez 

não nos demos conta de que o primeiro prémio da 

nossa aflição é a própria aflição por amor de Deus e das 

almas, que nos leva a estar a sós com Ele, Uno e Trino, 

numa intimidade de amor maior e mais vibrante do que 

nunca. 
 

 

 

Foge dos elogios,  

mas faz por merecê-los. 
  

(Fenelon) 
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 Nosso Senhor Jesus Cristo, 

 Rei do Universo 
 

Eis-nos na conclusão do ano litúrgico, com a 

Solenidade de Cristo Rei e Senhor do Universo. O 

Concílio Vaticano II situa esta solenidade como 

«remate» final do tempo comum e, portanto, como final 

do ano litúrgico. O seu significado é o de que Cristo é o 

Senhor e reinará para sempre. Não se trata de uma 

monarquia religiosa nem da aliança entre o trono e o 

altar. Mas de afirmar que nenhuma realidade deste 

tempo esgota em absoluto toda a grandeza do Reino 

inaugurado por Jesus Cristo. O desejo do Reino é um 

dos desejos mais profundos que invocamos na Oração 

dos Filhos de Deus. O Reino foi o centro da pregação 

de Jesus e a causa pela qual Ele deu a vida. 
 

 

 
 

 

 

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. 
 

 

 
 

 

 

Introdução 
 

O Triunfo dos vencidos. 

«Então, Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. 

Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de 

espinhos, cravaram-lha na cabeça e cobriram-no com 

um manto de púrpura; e, aproximando-se dele, diziam-     

-lhe: Salve, ó Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas» 

(Jo 19, 1-3). 

Por que motivo Jesus não reage, como tinha feito 

quando recebeu a bofetada do servo do sumo 

sacerdote?  (Jo 18, 23). 

A entronização de um rei burlesco (cómico e ridículo) 

era um jogo muito conhecido na Antiguidade. Um 

prisioneiro que passados alguns dias seria justiçado era 

revestido com as insígnias reais e tratado como um 

imperador. Um escárnio cruel, praticado também com 

Jesus. 

Na cena descrita por João estão presentes todos os 

elementos que caracterizam a entronização do 

imperador: a coroa, a capa de púrpura, as aclamações. 

É a paródia da realeza, e Jesus aceita-a porque 

demonstra da forma mais explícita o que pensa das 

ostentações de poder e da busca da glória deste 

mundo. Ambicionar sentar-se num trono para receber 

vénias e honrarias é para Ele uma farsa, mesmo se, 

infelizmente, é a comédia mais comum e grotesca que é 

recitada no mundo. 

Na cena conclusiva do processo (Jo 19, 12-16), 

Pilatos traz Jesus para fora e fá-lo sentar numa tribuna 

elevada. É meio-dia, o Sol está no zénite (no pino) 

quando Pilatos, perante todo o povo, indica Jesus 

coroado de espinhos e revestido com a capa de 

púrpura, e proclama: «Aqui está o vosso Rei!» É o 

momento da entronização, a apresentação do soberano 

do novo reino, do reino de Deus. 

Para os Judeus a proposta é tão absurda que a 

consideram provocatória. Reagem furiosos com uma 

rejeição indignada: «Fora! Fora! Crucifica-o!» (Jo 19, 

15). Um rei assim nem o querem ver, desilude todas as 

expectativas, é um insulto ao bom senso. 

Jesus está ali, no alto, para que todos o possam 

contemplar, iluminado pelo Sol que brilha em todo o seu 

esplendor; está em silêncio, não acrescenta uma 

palavra porque já explicou tudo. Aguarda que cada um 

se pronuncie e faça a sua própria escolha. 

Pode-se aspirar às grandezas, às realezas deste 

mundo, ou então segui-lo, renunciando a todos os bens 

e preferindo a derrota por amor. Desta escolha 

dependem o sucesso ou o fracasso de uma vida. 

– Reina com Cristo quem se torna com Ele servo 

dos irmãos. 
 

 

 
 

 
 

 

Primeira Leitura 
Dn 7, 13-14 

 

  

MONIÇÃO: 

 
A primeira leitura apresenta-nos um reino invencível e 

eterno. A promessa realizar-se-á em Jesus Cristo. Escutemos. 

 

LEITURA: 

 
 

Leitura da Profecia de Daniel 
 

13Contemplava eu a visão da noite, quando, 

sobre as nuvens do céu, veio alguém 

semelhante a um filho do homem. Dirigiu-Se 

para o Ancião venerável e conduziram-no à sua 

presença. 14Foi-lhe entregue o poder, a honra e 

a realeza, e todos os povos e nações O 

serviram. O seu poder é eterno, não passará 

jamais, e o seu reino não será destruído. 
 

Palavra do Senhor. 
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RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta, não é de todo uma leitura difícil de proclamar, já que 

não apresenta nenhuma dificuldade aparente. Contudo, deve 

ser preparada cuidadosamente, para que a proclamação da 

Palavra possa ser bela e digna. 

As leituras desta solenidade apresentam a realeza de 

Jesus, em contraponto com os reinos deste mundo. Por isso, 

Leitor, a sua proclamação deve traduzir este anúncio. Portanto, 

prepara-a bem, para que a consigas fazer na perfeição. 

Exercita também algumas palavras, tais como: 

Contemplava / visões / Ancião venerável / realeza / ou outras.  
 

 
 

COMENTÁRIO À 1.ª LEITURA: 

 
O capítulo de onde são tirados os dois versículos da 

leitura começa com uma dramática visão noturna. Do 

oceano, que no antigo Médio Oriente era o símbolo do 

mundo hostil e do caos, emergem quatro enormes feras: 

um leão, um urso, um leopardo e uma quarta fera 

assustadora, terrível, com uma força excecional; 

esmaga tudo com os seus dentes de ferro (Dn 7, 2-8). 

Linguagem e imagens apocalíticas 

A linguagem e as imagens são apocalíticas; as 

referências e as alusões à história dos povos devem ser 

entendidas. 

O simbolismo das quatro feras é explicado pelo 

próprio autor (Dn 7, 17-27). Representam os quatro 

grandes impérios que se sucederam e que oprimiram o 

povo de Deus. O leão indica o reino sanguinário da 

Babilónia, a maldita; o urso é a imagem dos Medos, 

povo voraz e sempre pronto a agredir; o leopardo com 

quatro cabeças é o símbolo dos Persas que perscrutam 

(que pesquisam) em todas as direções à procura da 

presa; o quarto animal, o mais assustador, representa o 

reino de Alexandre Magno e dos seus sucessores, os 

diádocos. Destes há um que se mostra particularmente 

sinistro: Antíoco IV, o perseguidor dos santos fiéis à lei 

de Deus. É ele quem detém o poder na época em que 

foi escrito o livro de Daniel. 

A história de Israel foi um suceder-se de reinos 

cruéis e impiedosos para com as pessoas mais fracas. 

Violaram os direitos dos povos e impuseram-se com a 

violência e a prepotência, comportaram-se como feras. 

Mas, então, o mundo será sempre vítima de 

dominadores arrogantes que fazem da força o seu 

deus? O Senhor assistirá indiferente à opressão do seu 

povo? 

Ao vidente é dado contemplar outra cena grandiosa: 

são colocados tronos no Céu e um ancião, que 

representa o próprio Deus, senta-se para o julgamento e 

pronuncia a sentença: é retirado o poder às feras e a 

última é morta, desfeita em pedaços e lançada ao fogo 

(Dn 7, 9-12). E o que acontece depois? 

É aqui que se insere o trecho da nossa leitura 

Daniel continua a sua revelação: «Contemplava eu a 

visão da noite quando, sobre as nuvens do céu, veio 

alguém semelhante a um filho do homem» a quem o 

ancião, Deus, confia o poder, a honra e a realeza. 

Filho do homem é uma expressão hebraica que 

significa simplesmente homem. Depois de tantas feras, 

eis que finalmente aparece uma pessoa.  Esta é 

imagem de Deus e a sua vocação é a de dominar os 

animais (Gn 1, 28; SI 8,7-9). 

Quem é?  Quem representa? 

Não vem do mar como os quatro monstros, mas do 

céu, ou seja, de Deus. O autor do livro de Daniel não se 

referia a um indivíduo, mas a Israel que, depois da 

grande tribulação vivida sob Antíoco IV, haveria de 

receber de Deus um reino eterno, um reino que nunca 

mais acabaria. Todos os outros povos lhe estariam 

submetidos, mas sem opressão, porque o seu rei teria 

um coração humano. 

Com esta profecia, escrita durante a perseguição do 

ímpio Antíoco IV (167-164 a.C), o autor queria infundir 

coragem e esperança às pessoas piedosas do seu 

povo. A opressão estava para terminar; mais alguns 

anos e Deus entregaria a Israel o domínio do mundo. 

Quando se realizou esta profecia? 

Passados dois ou três anos, Israel conquistou de 

facto a independência política. Teria chegado então o 

reino do «filho do homem»? 

Como sempre acontece quando a autoridade é 

entendida como poder e domínio, também os novos 

libertadores, os Macabeus, acabaram por se transformar 

em opressores e exploradores. 

A profecia só se cumpriu com a vinda de Jesus, o 

«filho do homem» que deu início ao reino dos santos do 

Altíssimo (Mc 14, 62). Todos os reinos que existiram 

antes dele se inspiraram num mesmo princípio, um 

princípio brutal: a competição. O forte dominou o fraco, 

o rico impôs-se ao pobre, o mais capaz serviu-se do 

menos dotado. Novos dominadores iam-se instalando 

no lugar dos anteriores sem tornar mais humana a 

convivência dos povos, antes pelo contrário, piorando-a, 

isto porque os pensamentos e os sentimentos 

permaneciam inalterados: voracidade, crueldade e 

domínio. 

Jesus interrompeu para sempre a sucessão destes 

impérios ferozes, e inverteu os valores, pondo no vértice 

(no cume) o serviço em vez do poder. Introduziu um 

critério novo, o coração humano, que é o oposto do 

coração cruel das feras. 

Contavam os rabis que, numa noite escura, um 

homem acendeu uma lâmpada, mas o vento apagou-a. 

Acendeu-a uma segunda vez, depois uma terceira, mas 

foi de novo apagada. Então disse: vou esperar que 

nasça o Sol. Da mesma forma Israel foi salvo do Egipto, 

mas a sua liberdade foi apagada pelos Babilónios; foi 

salvo de novo, mas acabou oprimido pelos Medos, 

Persas e Gregos. Então disse: vou esperar o Sol, o 

reino do Messias. 
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Os Hebreus estão ainda à espera que surja esta luz. 

Também nós a esperamos, visto que ainda não brilha 

em todo o seu esplendor, mas sabemos que já nasceu: 

é Jesus de Nazaré, cujo reino «é como a luz da aurora, 

que cresce até ao romper do dia» (Pr 4, 18). 
 

 

 
 

 
 

 

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

 
 

MONIÇÃO: 

 
Cantemos com o salmista a glória do nosso Rei. 

 

REFRÃO: 

 
 O SENHOR É REI NUM TRONO DE LUZ. 

 

SALMO: 

 
O Senhor é rei, 

revestiu-Se de majestade, 

revestiu-Se e cingiu-Se de poder. 
  

Firmou o universo, que não vacilará. 

É firme o vosso trono desde sempre, 

Vós existis desde toda a eternidade. 
  

Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé, 

a santidade habita na vossa casa 

por todo o sempre. 
 

 

 
 

 

 

 

Segunda Leitura 
Ap 1, 5-8 

 

 

MONIÇÃO: 

 
Cristo, pelo seu testemunho, é o único a merecer toda a 

honra e toda a glória. Assim canta a liturgia celeste evocada 

pelo último livro da Bíblia. 

 

LEITURA: 
 

 

Leitura do Apocalipse 
 

5Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o 

Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da 

terra. Aquele que nos ama e pelo seu sangue 

nos libertou do pecado 6e fez de nós um reino 

de sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele a glória 

e o poder pelos séculos dos séculos. 

Amen. 7Ei-l'O que vem entre as nuvens, e todos 

os olhos O verão, mesmo aqueles que O 

trespassaram; e por sua causa hão de 

lamentar-se todas as tribos da terra. Sim. 

Amen. 8«Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o 

Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que há 

de vir, o Senhor do Universo». 
 

Palavra do Senhor. 

 

 
 

RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Aparentemente, esta não é uma leitura difícil de proclamar. 

Ela está sobrecarregada de atributos que deverão ser 

destacados com breves incisos (enumeração).  

O texto tem frases longas que exigem controlo na 

respiração, porque não admitem cortes. Por isso, exercita bem 

a técnica de respiração, para conseguires fazer a leitura com 

sucesso.  

Exercita algumas palavras: Apocalipse / Primogénito / 

Àquele (não é “Aquele” - o acento está no “À”) / e todos os 

olhos O verão (“verão” do verbo ver, não é “Verão” da estação 

do ano - pronunciam-se de forma diferente.) / trespassaram / 

ou outras. 
 

 
 

COMENTÁRIO À 2.ª LEITURA: 

 
De Patmos, uma minúscula ilha do mar Egeu, um 

cristão exilado «por causa da Palavra de Deus e do 

testemunho de Jesus» (Ap 1, 9) escreve a sete igrejas 

da Ásia Menor, abaladas pela perseguição 

desencadeada por Domiciano (Imperador Romano, ano 

51, irmão e sucessor de Tito), para as exortar à perse-

verança na fé. 

O nosso trecho, tirado do prólogo das sete cartas 

que constituem a primeira parte do livro do Apocalipse, 

começa com uma referência a Jesus na qual lhe são 

atribuídos quatro títulos significativos: Cristo, 

testemunha fiel, primogénito dos mortos, príncipe dos 

reis da terra (v. 5). 

Hoje interessa-nos sobretudo o último, príncipe dos 

reis da terra, porque é um convite a avaliar com olhos 

novos a história do mundo. Todos olhavam para o 

imperador de Roma como o árbitro dos destinos dos 

povos, o homem omnipotente que se fazia passar por 

deus e enchia com as suas estátuas todo o império. 

Mas não era ele a determinar os destinos do mundo: ele 

estava submetido a um soberano superior, a Cristo, a 

quem o Pai entregara o reino que ninguém mais poderá 

destruir. 

A potência de um império avalia-se antes de mais 

pelas dimensões do seu território. O reino de Cristo não 

ocupa um espaço geográfico, não se baseia em 

demonstrações de força e não consiste no domínio. Os 

membros deste reino não são nem soldados, nem 

escravos, nem súbditos, mas sacerdotes (v. 6) chamados 
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a oferecer com a própria vida sacrifícios agradáveis a 

Deus, ou seja, obras de amor. Esta é a única ordem que 

recebem do seu rei. 

Cada gesto de generosidade que realizam é um 

exercício do seu sacerdócio. Quando são perseguidos 

por causa da sua fidelidade ao Evangelho oferecem a 

Deus o mais apreciado dos sacrifícios: o amor heroico 

para com aqueles mesmos carrascos que os fazem 

sofrer injustamente e lhes dão a morte. 

O autor convida as comunidades cristãs da Ásia 

Menor, tentadas a desencorajar-se por causa da 

perseguição, a olharem para o Senhor que vem (v. 7). A 

sua vitória está garantida e todos a verão, mesmo se o 

seu triunfo não for daqueles que normalmente as 

pessoas esperam: não humilhará os seus inimigos, não 

condenará os que o trespassaram, mas vencê-los-á 

convertendo os seus corações. Todos reconhecerão os 

seus pecados e converter-se-ão ao seu amor. Esta é a 

única vitória que as comunidades cristãs devem 

esperar. 

No final do trecho (v. 8), Deus revela-se o autor das 

afirmações do vidente do Apocalipse, apresentando-se 

como o Alfa e o Ómega. A imagem da primeira e da 

última letra do alfabeto grego é uma transposição bem 

conseguida pela cultura helenística da afirmação bíblica: 

«Eu sou o primeiro e o último; não há outro Deus fora de 

mim» (Is 44, 6). A história do mundo é um facto in-

termédio: tudo parte de Deus e tudo regressa a Ele. Aos 

seus olhos o poder dos imperadores de Roma e de 

outros tiranos, é um breve interlúdio, mesmo se aos 

cristãos pode parecer muito doloroso e interminável. 
 

 

 
 

 

 

 
Aclamação ao Evangelho 

Mc 11, 9.10 
 

 

MONIÇÃO: 

 
Aclamemos a Jesus, nosso Deus e Senhor, que diante 

de Pilatos afirma que é Rei. 

 

REFRÃO: 

 
ALELUIA, ALELUIA! 

 

ACLAMAÇÃO: 

 
Bendito o que vem em nome do Senhor, 

bendito o reino do nosso pai David. 
 

 

 
Estar a sós (no silêncio), é como lavrar as terras, 

preparando-as para melhores frutos.  
 

(Marañon) 

 
 

 
 

 

Evangelho 
Jo 18, 33b-37 

 

 

EVANGELHO: 

 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São João 
 

Naquele tempo, 33bdisse Pilatos a Jesus: 

«Tu és o Rei dos judeus?» 34Jesus respondeu-      

-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que 

to disseram de Mim?» 35Disse-Lhe Pilatos: 

«Porventura eu sou judeu? O teu povo e os 

sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. 

Que fizeste?» 36Jesus respondeu: «O meu 

reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse 

deste mundo, os meus guardas lutariam para 

que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o 

meu reino não é daqui». 37Disse-Lhe Pilatos: 

«Então, Tu és Rei?» Jesus respondeu-lhe: «É 

como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao 

mundo, a fim de dar testemunho da verdade. 

Todo aquele que é da verdade escuta a minha 

voz». 
 

Palavra da Salvação. 
 

 

 

COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 

 
Na parte mais alta da cidade de Jerusalém, onde 

fora o palácio do rei Herodes, o Grande, Pilatos tinha 

estabelecido o seu pretório (o tribunal). Ali, ao 

amanhecer da vigília da Páscoa hebraica, os judeus le-

varam Jesus com a acusação de ser um malfeitor. 

É dentro deste pretório que tem lugar o diálogo 

referido no nosso trecho. A questão que se põe logo 

desde a primeira pergunta que o procurador dirige a 

Jesus é das mais delicadas: «Tu és o rei dos Judeus?» 

Desde que, em 63 a.C., Pompeio conquistara 

Jerusalém e submetera a Judeia ao domínio romano, 

nas sinagogas começara-se a recitar um salmo, 

composto por um rabi conhecedor do pensamento 

bíblico: «Senhor, Tu és nosso rei. A realeza do nosso 

Deus é eterna sobre todas as nações. Tu escolheste 

David como rei de Israel e juraste que a sua 

descendência nunca se extinguiria diante de ti. Agora, 

por causa dos nossos pecados, os pecadores levanta-

ram-se contra nós. Olha para nós, Senhor, e suscita um 

filho de David, no tempo que Tu estabeleceste, para 

reinar em Israel» (PsSal 17). 

Isto era a a rejeição explícita da potência 

estrangeira. 
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Desde o ano 4 a.C, após a morte de Herodes, 

tinham sido feitas algumas tentativas temerárias para 

pôr em discussão o poder romano. Em Pereia tinha-se 

revoltado Simão, um escravo da corte que, depois de ter 

incendiado os palácios de Jericó, fizera incursões um 

pouco por todo o reino. Na Judeia, Atronge, um pastor 

de estatura gigantesca, infligira pesadas perdas ao 

Exército romano. Por fim, no tempo do recenseamento 

de Quirino (ano 6 d.C), Judas o galileu, lembrado 

também no livro dos Atos (Act 5, 37), iniciara uma 

revolta em Seforis, perto de Nazaré, incitando o povo a 

não pagar o tributo a César. 

Todas estas revoltas foram sufocadas no sangue. 

Deste modo, desde o ano 6 até 36 d.C, a Judeia 

conheceu um período de tranquilidade sob a autoridade 

dos prefeitos de Roma. Os movimentos revolucionários, 

entre os quais o célebre partido dos zelotas, 

apareceram depois, por volta de meados da década de 

40 d.C, quando Roma teve a insensatez de enviar para 

a Palestina procuradores cruéis e corruptos. 

Até mesmo num período de relativa calma como foi 

o do governo de Pilatos (26-36 d.C), a acusação de 

despertar esperanças nacionalistas adormecidas e a 

suspeita de querer restaurar a monarquia davídica eram 

extremamente perigosas. 

É neste contexto histórico que deve ser colocado o 

diálogo sobre a realeza entre Jesus e Pilatos. A primeira 

pergunta do procurador ‒ Tu és o rei dos Judeus? ‒ 

tende a precisar a acusação e revela a perplexidade de 

Pilatos que encontra diante de si um homem só, 

desarmado, sem soldados que o possam defender, que 

foi abandonado pelos próprios amigos e esbofeteado 

por um servo de Anás. Não parece nada o tipo de 

pessoa capaz de pôr em perigo o poder de Roma. 

Jesus responde com uma contra pergunta, para 

obrigar o procurador a assumir as suas responsa-

bilidades: «É por ti que o dizes ou foram outros que to 

disseram de mim?», ou seja: tens alguma razão para 

me considerar um revoltoso ou estás a dar ouvidos a 

tagarelices? Não te referiram a minha reação perante a 

tentativa de um meu discípulo de puxar pela espada?  

(Jo 18, 10-11) 

A réplica de Pilatos é quase de ressentimento: 

«Porventura eu sou judeu?», ou seja: eu sou um 

funcionário romano e administro a justiça de modo 

autónomo. Depois continua: «O teu povo e os sumos 

sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste?»  

(v. 35). 

É nesta altura que o tema da realeza de Cristo se 

torna central. 

Jesus procura ajudar o procurador a entender: «O 

meu reino não é deste mundo» (v. 36). 

Pilatos conhece apenas os reinos deste mundo. Se 

alguém lhe fala do reino de Tibério, pensa logo ao 

imenso território sobre o qual o imperador estende o seu 

domínio, ou então no tempo, nos anos que ele já reinou, 

ou ainda na soberania que exercita. Tem em mente 

também as características bem definidas dos reinos 

deste mundo: são conduzidos por homens movidos pela 

ambição, baseiam-se no uso da força e do dinheiro, 

devem ser defendidos com as armas, o mais forte 

impõe-se e comanda e os súbditos devem estar-lhe 

submetidos e obedecer. 

O reino de Jesus nada tem a ver com estes reinos. 

Ele não mata ninguém, morre Ele próprio; não comanda, 

obedece; não se alia com os grandes e poderosos, põe- 

-se do lado dos últimos, dos que nada contam. Para as 

pessoas, possuir, conquistar, exterminar são sinais de 

força; para Jesus são indícios de fraqueza e derrota. 

Para Ele, é grande, a pessoa que serve. 

Pilatos não entende de que fala Jesus; consegue 

apenas fazer-lhe uma pergunta genérica: «Então, Tu és 

rei?»  (v. 37). 

Jesus sempre reagiu com dureza a quem tentou 

fazer com que Ele aderisse a uma realeza deste mundo; 

desde o início sempre a considerou uma proposta 

diabólica (Mt 4, 8-10). Desapontou as expectativas 

messiânicas dos seus discípulos, fugiu quando o povo o 

queria proclamar rei (Jo 6, 15). Agora que foi derrotado 

e tem as horas contadas, agora que já não há 

possibilidade de equívocos, proclama solenemente 

perante o representante do mundo pagão: «É como 

dizes: sou rei.» 

Depois explica: «Vim ao mundo a fim de dar 

testemunho da verdade» (v. 37). Não para ensinar a 

verdade, como faziam os sábios, mas para testemunhar 

a verdade. 

Para os filósofos gregos, a verdade era a essência 

das coisas, indicava a queda de qualquer véu, de todo o 

segredo sobre o sentido da sua existência. Ligada a 

esta verdade filosófica havia a verdade histórica, que 

consistia em relatar de forma objetiva, em reproduzir os 

factos exatamente como tinham acontecido. 

Para os Hebreus é diferente o modo de entender a 

verdade. Na Bíblia, verdade é fidelidade à palavra dada, 

é estabilidade e perseverança, é aquilo ou aquela 

pessoa que merece confiança. Deus é verdade porque 

nunca se desmente, mantém as promessas que faz, é 

animado por um amor que nada e ninguém nunca 

poderá comprometer (Ex 34, 6). 

Para um hebreu, a verdade não é algo lógico, mas 

concreto, é aquilo que acontece na história. 

Para consolar e iluminar o vidente do livro de Daniel, 

perturbado pelos acontecimentos dramáticos da história 

do seu povo, o Senhor revela-lhe o que está escrito no 

«livro da verdade» (Dn 10, 21). É uma imagem para 

indicar que Deus lhe manifestou o projeto de salvação 

que está para concretizar. 

Verdade são os desígnios de amor do Senhor; 

conhecer a verdade significa entender estes desígnios e 

deixar-se envolver na sua realização. 

Jesus veio dar testemunho da verdade porque 

encarna o projeto de Deus, realiza-o, e por isso é a 

verdade (Jo 14, 6). Com a sua presença no mundo, com 

toda a sua vida gasta por amor, demonstra a fidelidade 

do Senhor ao seu pacto com o ser humano. 

Agora deveriam ser mais claras muitas das 

expressões usadas por João. Praticar a verdade (Jo 3, 21)  
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e caminhar na verdade  (2 Jo 4) indicam a adesão a 

Cristo com toda a própria vida; o Espírito da verdade (Jo 

14, 17; 15, 26; 16, 13) é o impulso divino que, depois de 

ter levado a pessoa a aderir ao projeto de Deus, dá a 

força de se manter fiel; a verdade vos tornará livres (Jo 

8, 32), porque só quem leva uma vida conforme ao 

Evangelho é realmente livre; quem se afasta dele torna-   

-se escravo das próprias paixões e dos próprios ídolos. 

Jesus conclui a explicação do seu reino declarando: 

«Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz» (v. 

37) e Pilatos, que cada vez compreende menos, 

responde-lhe: «Mas que é esta história da verdade?» 

Ao procurador não interessa a pessoa de Jesus, 

mas sim saber se constitui ou não uma ameaça ao 

poder de Roma. É refratário ao projeto de Deus, pensa 

no reino deste mundo, não na verdade. Insensível à voz 

de Jesus e cansado de ouvir palavras que para ele não 

fazem qualquer sentido, interrompe o diálogo. 

Pilatos é o símbolo do mundo incrédulo que se 

recusa a ouvir a palavra da verdade: não encontra nele 

motivo de condenação, mas não tem a coragem de 

tomar posição e acaba por ceder a escolhas de morte. 

Mas não é com a decisão do procurador romano, de 

entregar Jesus para ser crucificado, que cai o pano 

sobre o drama da realeza. No patíbulo (no lugar da pena 

capital – cruz), Pilatos mandou colocar uma inscrição 

em três línguas, em hebraico, latim e grego, para que 

fosse lida e entendida por toda a gente: «Jesus o 

Nazareno, o rei dos Judeus» (Jo 19,19). 

Sem se dar conta, Pilatos, o representante do mais 

poderoso dos reinos deste mundo reconhecia, 

oficialmente, a realeza de Jesus. Quando os sumos 

sacerdotes protestaram, pedindo-lhe que a retificasse, 

declarou que aquela declaração era irreversível: «O que 

escrevi, escrevi» (Jo 19, 22). Ele, o depositário da 

autoridade do imperador, não a podia modificar: a vitória 

dos vencidos tinha-se iniciado com o seu rei levantado 

na cruz. Nenhum reino deste mundo podia agora 

impedir este avanço. 

Esta foi a grande surpresa de Deus. 
 

 

 
Não é tão perigoso ouvir superficialidades,  

como deixar de ouvir o verdadeiramente necessário.  
 

(Quintiliano). 

 
 

 

 

Oração Universal 
 

 

1  

Pelas Igrejas do Oriente e do Ocidente,  

do Norte e do Sul, 

que Deus alimenta com a Palavra e o pão da vida, 

para que floresça a santidade nos seus fiéis, 

oremos ao Senhor. 

 

2  

Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e      

diáconos 

e pelos fiéis e catecúmenos da santa Igreja, 

para que imitem Aquele que Se faz servo de       

todos, 

oremos ao Senhor. 
 

3   

Pelos que têm poder e não o sabem exercer 

e por aqueles a quem a verdade não importa, 

para que deixem de praticar a injustiça, 

oremos ao Senhor. 
 

4 

Por todos aqueles que experimentam 

os sinais da contradição e do pecado, 

para que se entreguem a Jesus, que os liberta, 

oremos ao Senhor. 
 

5  

Pelos nossos irmãos que já partiram 

marcados com o sinal da mesma fé, 

para que brilhe para eles a luz eterna, 

oremos ao Senhor. 
 

 

 
 

 
 

 

 

Antífona da comunhão 
 

Sl 28, 10-11 
 

O Senhor está sentado como Rei eterno;  

O Senhor abençoará o seu povo na paz. 

  
 

 
 

 

 

Monição da comunhão 
 

“Fazer da mão um trono...” Cirilo de Jerusalém, do 

século IV, na sua catequese sobre a Eucaristia 

descreve-nos como se devem abeirar os cristãos da 

Eucaristia: “Quando te aproximares para receber o 

Corpo de Cristo, não te aproximes com as palmas das 

mãos estendidas, nem com os dedos separados, mas 

como que fazendo da tua mão esquerda um trono para 

a tua direita, onde se sentará o Rei. Com a cavidade da 

mão, recebe o Corpo de Cristo e diz «Ámen».” 
 

 

 

Trabalhamos para Deus.  

Deixemos-lhe a Ele o cuidado de tudo  

e Ele nos ajudará. 
 

(Comboni) 
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Monição final 
 

Ide. Sede testemunhas de verdade. Testemunhas da 

Verdade que é Cristo e é Rei no trono da Cruz! 
 

 

 
 

 

 

Conhecer Jesus 
 

Hoje a Igreja apresenta-nos a festa de Cristo Rei, 

lembrando-nos que se torna cada vez mais urgente 

conhecer e viver melhor a nossa fé, pois sabe-se pouco 

sobre Jesus. Parece que as pessoas andam mais 

entretidas com outros interesses. Nós próprios muitas 

vezes julgamos que sabemos tudo e afinal temos uma 

ideia ainda muito pobre sobre Jesus Cristo. Precisamos 

de ir mais além no conhecimento da pessoa e do amor 

de Cristo, para podermos viver melhor a Sua 

mensagem. 
 

 

 
 

 

 

Conhecer Jesus 
Encontrar-se perante Ele. 

 
É curioso notar que ninguém pode ficar indiferente 

perante Jesus Cristo. E porquê? Porque Ele foi um 

homem fora do vulgar, com uma mensagem fora do 

comum. Era um homem livre, cuja beleza atraía as 

pessoas. O olhar de Jesus impressionava a quem o 

encontrava; era um olhar que falava. 

Jesus amava e amava muito. Um amor muito grande 

para com as crianças. Sabia compreendê-las, uma coisa 

que os adultos poucas vezes sabem. Quando falamos 

com elas só sabemos perguntar-lhes quantos anos têm, 

como se chamam... Coisas que não lhes interessam 

nada. Jesus pelo contrário, dizia: «Deixai que as 

crianças venham a mim!». 

Jesus amava os amigos. Tinha um grande sentido 

de amizade. Quando soube que o seu amigo Lázaro 

tinha morrido, diz o Evangelho que Jesus chorou. E 

dentro dos seus amigos, tinha alguns que eram 

preferidos: Pedro, João e Tiago. 

Jesus amava o povo. Sentia-se plenamente israelita. 

Disse que tinha procurado juntar o Seu povo, como a 

galinha acolhe os seus filhos debaixo das asas. E 

mesmo sendo rejeitado pelo Seu povo, Ele continua a 

amá-los, perdoando-lhes na cruz e dando a salvação. 

Jesus amava os pobres, os doentes e os pecadores. 

Estava Ele a jantar em casa dum fariseu e entra uma 

mulher, que começou a perfumar-lhe os pés. Jesus 

perdoa-lhe os pecados e envia-a em paz. 
 

 

 
 

 

 

Conhecer Jesus 
A ressurreição: poder divino. 

 
Mas Jesus é mais do que um homem, é Filho de 

Deus. E provou-o ao ressuscitar ao 3° dia. Ele vive!! 

Não estava ninguém com uma câmara de filmar 

junto ao túmulo no momento da ressurreição. Mas é um 

facto histórico que os discípulos, que depois da morte 

de Jesus ficaram tristes e desiludidos, sentiram 

fortemente que Jesus estava vivo. Ficaram tão 

entusiasmados que partiram por todo o mundo a 

anunciar que Cristo está vivo e a convidar as pessoas a 

aceitar a Sua proposta de vida nova. Transmitiram com 

tanta coragem a boa notícia da ressurreição de Jesus, 

que até se deixaram matar. 

Depois deles, ao longo dos séculos, os cristãos 

continuam o mesmo anúncio: Ele está vivo! Está no 

meio de nós! Isto é maravilho! Deus está connosco! 

Será que, como cristãos que somos, sentimos em nós 

esta alegria de saber que Jesus vive, que está a meu 

lado, que é meu amigo e companheiro? 
 

 

 
 

 

 

Conhecer Jesus 
...E nós? …E tu?... Conhecemo-LO? 

 
Ora se ninguém fica indiferente perante Jesus, 

também nós não seremos exceção. Quem dizemos que 

nós que é Jesus? Quem é Cristo na nossa vida? 

Vivendo numa sociedade que procura esquecer 

Deus, somos interpelados a responder à pergunta que 

outrora Jesus fez aos Seus discípulos: «E vós, quem 

dizeis que Eu sou?» 

Se Jesus aparecesse aqui neste momento e nos 

fizesse essa pergunta que Lhe responderíamos? Não 

valem respostas copiadas de catecismos, nem frases já 

muito repetidas. Cada pessoa, se quer sentir o orgulho 

de ser cristão, deverá dar para si, a sua resposta 

pessoal. 

Jesus deseja saber qual a nossa resposta. Insiste 

em bater à porta de cada pessoa para oferecer a Sua 

salvação e felicidade. Como canta o Frei Hermano da 

Câmara tem um fado que diz: «Jesus Cristo anda na rua 

/ cansado de mendigar, / a bater de porta em porta; / 

bateu na minha e na tua. / Para Jesus poder entrar, / 

responder é o que importa.» 

Será que vamos abrir a porta do nosso coração? 

Sim, deixemos Cristo entrar para que Ele nos ensine o 

Caminho, a Verdade e nos dê a vida. 
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Conhecer Jesus 
Dar testemunho D’Ele 

 
É que Jesus, mesmo que alguns pensem o 

contrário, está vivo e presente no meio de nós. E por 

isso ser cristão é seguir a Cristo vivo, é ter Cristo no 

centro de tudo. 

Somos convidados a dar testemunho de Cristo vivo. 

Todos, desde o mais pequeno ao mais idoso, devem 

fazê-lo na sua vida diária, mostrando que vale a pena 

ser cristão. 

Já ouvimos muito sobre Cristo, já lemos e 

estudámos bastante sobre Ele. Está na altura de tomar 

uma opção! Daí que o Senhor nos interrogue: «Também 

vós quereis ir embora?» Deus respeita a nossa 

liberdade, mas exige uma resposta. Que lhe diremos? 

Façamos nossas as palavras de S. Pedra: «Para quem 

iremos nós, Senhor? Só Tu tens palavras de vida 

eterna!» 

Neste dia da festa de Cristo Rei, saibamos 

reconhecer Jesus Cristo como Rei da nossa vida e, 

como Ele, dêmos testemunho da verdade (Cf. Jo 18,37) 

para que todos possam conhecer e amar Jesus, o único 

Salvador do mundo, ontem, hoje e sempre! 

 
 

  
 

 

 

Fala o Santo Padre 

 
«Quando se revelou Jesus como Rei?  

No evento da Cruz! 

Para o cristão, falar de poder e de força 

significa fazer referência ao poder da Cruz  

e à força do amor de Jesus:  

um amor que permanece firme e íntegro,  

inclusive diante da rejeição.» 
 

Neste último Domingo do ano litúrgico, celebramos a 

solenidade de Cristo Rei do universo. E o Evangelho de 

hoje leva-nos a contemplar Jesus que se apresenta a 

Pilatos como Rei de um reino que «não é deste mundo» 

(Jo 18, 36). Isto não significa que Cristo é Rei de outro 

mundo, mas que é Rei de outro modo, e, no entanto, é 

Rei neste mundo. Trata-se de um contraste entre duas 

lógicas. A lógica mundana está assente sobre a 

ambição, sobre a competição, combate com as armas 

do medo, da chantagem e da manipulação das 

consciências. A lógica do Evangelho, ou seja, a lógica 

de Jesus, ao contrário, exprime-se na humildade e na 

gratuitidade, afirma-se silenciosa, mas eficazmente, com 

a força da verdade. Às vezes, os reinos deste mundo 

baseiam-se em prepotências, rivalidades e opressões; o 

reino de Cristo é um «reino de justiça, de amor e de 

paz» (do Prefácio). 

Quando se revelou Jesus como Rei? No evento da 

Cruz! Quem contempla a Cruz de Cristo não pode 

deixar de ver a surpreendente gratuitidade do amor. Um 

de vós pode dizer: «Mas Padre, isto foi um fracasso!». É 

precisamente na falência do pecado — o pecado é um 

fracasso — na falência das ambições humanas que há o 

triunfo da Cruz, a gratuitidade do amor. No fracasso da 

Cruz vê-se o amor, o amor que é gratuito, que Jesus 

nos oferece. Para o cristão, falar de poder e de força 

significa fazer referência ao poder da Cruz e à força do 

amor de Jesus: um amor que permanece firme e 

íntegro, inclusive diante da rejeição, e que se manifesta 

como o cumprimento de uma vida dedicada na oferta 

total de si a favor da humanidade. No Calvário, os 

transeuntes e os chefes zombam de Jesus crucificado, e 

lançam-lhe o desafio: «Salva-te a ti mesmo, desce da 

Cruz!» (Mc 15, 30). «Salva-te a ti mesmo!». No entanto, 

paradoxalmente, a verdade de Jesus é aquela que, em 

tom de escárnio, lhe lançam os seus adversários: «Não 

consegue salvar-se a si mesmo!» (v. 31). Se Jesus 

tivesse descido da Cruz, teria cedido à tentação do 

príncipe deste mundo; ao contrário, Ele não pode salvar- 

-se a si mesmo precisamente para poder salvar os 

outros, porque entregou a sua vida por nós, por cada 

um de nós. Dizer: «Jesus deu a sua vida pelo mundo» é 

verdade, mas é mais bonito afirmar: «Jesus deu a sua 

vida por mim!». E hoje, aqui na praça, cada um de nós 

diga no seu coração: «Ele deu a sua vida por mim!», 

para poder salvar cada um de nós dos nossos pecados. 

E quem compreendeu isto? Quem o entendeu bem 

foi um dos malfeitores crucificados juntamente com Ele, 

chamado o «bom ladrão», que o suplica: «Jesus, 

lembra-te de mim, quando entrares no teu Reino!» 

(Lc 23, 42). Ma ele era um malfeitor, um corrupto e fora 

condenado à morte precisamente por todas as 

brutalidades que tinha cometido durante a sua vida. No 

entanto, na atitude de Jesus, na mansidão de Jesus, ele 

viu o amor. Esta é a força do reino de Cristo: é o amor. 

Por isso, a realeza de Jesus não nos oprime, mas 

liberta-nos das nossas debilidades e misérias, 

encorajando-nos a percorrer os caminhos do bem, da 

reconciliação e do perdão. Contemplemos a Cruz de 

Jesus, olhemos para o bom ladrão e repitamos todos 

juntos aquilo que o bom ladrão disse: «Jesus, lembra-te 

de mim, quando entrares no teu Reino!». Todos juntos: 

«Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu 

Reino!». Quando nos sentirmos frágeis, pecadores e 

derrotados, peçamos a Jesus que olhe para nós, 

dizendo-lhe: «Tu estás ali. Não te esqueças de mim!». 

Diante das numerosas lacerações no mundo e das 

demasiadas feridas na carne dos homens, peçamos à 

Virgem Maria que nos ampare no nosso compromisso 

de imitar Jesus, nosso Rei, tornando presente o seu 

reino com gestos de ternura, de compreensão e de 

misericórdia. 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

Novembro de 2015 
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Agenda Santoral 
 
Dia 22 – S. Cecília (Virgem e Mártir). 

Dia 23 – S. Clemente I (Papa e Mártir). 

– S. Columbano (Abade).  

Dia 24 – SS. André Dung-Lac (Presbítero) e 

Companheiros (Mártires). 

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

Dia 27 – Santa Maria no Sábado. 
 

 

 
 

 

 

Sabias que… 
 
Pôncio Pilatos 
 

Pilatos governou entre os anos 26 e 36. Foi o 

procurador romano que ditou a sentença de morte 

contra Jesus. Embora o Evangelho não o deixe mal 

visto, foi um governador cruel contra os judeus.  Morava 

em Cesareia Marítima. Ia a Jerusalém nas festas da 

Páscoa para sufocar possíveis revoltas.  Construiu um 

aqueduto tirando dinheiro do tesouro do Templo. 

Executou, junto ao Templo, os participantes de uma 

revolta... Ao fim, o imperador romano destituiu-o do 

cargo e desterrou-o para a Gália (França). 
 

 

 
 

 

 

Descomplica (96) 
 

Transforma a tua vida 
 

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

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, PERSISTIR, 
Agradecer, Avançar e Descomplicar. 

 

Oitavo verbo: “PERSISTIR” 
 

Acertar e falhar, levantar e recomeçar. Correr e 

parar, aprender a esperar. Partir e regressar e deixar só 

o coração mandar. Querer e lutar, persistir e acreditar. 

Escolher e largar, respirar e confiar. Doer e sarar, 

abraçar e cuidar. 

Seres o herói da (tua) história e lembrar(-te) sempre 

da (tua) capa invisível. Ser a claque na tua bancada e a 

equipa no teu campo. Não esperar receber sempre o 

melhor, mas dar sempre o teu melhor. 

Há todo um novo mundo pela frente. E é a tua vez 

de ser feliz. 

– O mais simples é, quase sempre, também o 

mais importante. 

(Sofia Castro Fernandes) 
 

 

 
 

 

 

Oração 
 

Jesus, quero seguir os teus passos de amigo, 

companheiro e mestre.  

Quero viver devolvendo alegria aos tristes.  

Quero viver partilhando entusiasmo.  

Quero viver sendo sincero e honesto.  

Quero viver anunciando a tua Boa Notícia.  

Quero viver perdoando e sentindo o teu perdão.  

Quero viver pronunciando palavras de vida.  

Quero ser tua testemunha, Senhor! 
 

 

 
 

 

 

Seis Adágios populares 
 
 

Provérbios de conveniência 
 

– 1 –  

O pior cego, … 
é o que não quer cão nem bengala. 

 

O pior cego,  
é o que não quer ver. 

 

– 2 – 

Quem dá aos pobres, … 

fica mais teso. 
 

Quem dá aos pobres,  

empresta a Deus. 
 

– 3 – 

Há males que vêm, … 
e ficam. 

 

Há males que vêm,  
por bem. 

 

– 4 – 

Gato escaldado, … 
geralmente está morto. 

 

Gato escaldado,  
de água fria tem medo. 

 

– 5 – 

Mais vale tarde, … 
que muito mais tarde. 

 

Mais vale tarde,  
do que nunca. 

 

– 6 – 

Cada macaco, … 
com a sua macaca. 

 

Cada macaco,  
no seu galho. 
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Aniversários de Leitores 
 

Esta semana não se registam aniversários de 

Leitores em nenhuma das três paróquias: Carvalhosa, 

Eiriz ou Figueiró. 
 

 

 
 

 

 

Uma pessoa madura 

 
RODRIGO LYNCE DE FARIA 

 

Com o passar do tempo, todas as pessoas 

envelhecem. Mas, se repararmos bem, nem todas 

amadurecem. Parece que, ao contrário do que acontece 

com o bom vinho, o tempo não nos melhora 

automaticamente. Não nos amadurece. Precisamos de 

um outro “ingrediente”. 

Mas, afinal, que elixir misterioso é esse? 

Talvez seja a pergunta pelo sentido da vida. 

Para alguém viver de um modo realmente humano 

não basta que deixe o tempo passar. É preciso que 

procure o sentido da sua única e irrepetível existência. 

Não demos a vida a nós próprios — mesmo que 

muitas vezes atuemos como se isto fosse assim. A vida 

é um verdadeiro “empréstimo” que nos foi feito e do qual 

Alguém um dia nos pedirá contas. 

Atenção ao pormenor: esse Alguém não existe 

porque nós O criámos. Foi Ele que nos criou. Ainda por 

cima, sem nos perguntar! 

Estamos chamados a entender a vida como uma 

missão que nos foi confiada. E também estamos 

chamados, a partir do núcleo mais profundo do nosso 

eu (do nosso coração), a pormo-nos em relação direta 

com Aquele que nos confia esse encargo. 

O importante não é, como diz Viktor Frankl, o que 

nós esperamos da vida. O que de verdade importa é o 

que a vida espera de nós. Será a consciência clara de 

uma missão a cumprir aquilo que nos servirá de apoio 

mais firme nos momentos de adversidade. 

Se observarmos com calma, veremos que o vazio 

existencial de muitas vidas surge, demasiadas vezes, 

por se tentar viver sem responder à pergunta sobre o 

sentido da vida. 

São características de uma pessoa madura: a 

autonomia, a autoestima, a empatia, a coerência, a 

capacidade de dialogar e outras mais. 

No entanto, a característica mais essencial é uma 

só: a identidade. Uma pessoa madura 
 

 

 

Barco sem rumo traçado,  

nunca tem vento favorável. 
 

 (Provérbio do Japão). 

 
 

 

 

H u m o r 
 
Paraquedista 

 

Um instrutor de paraquedistas: 

‒ Contar todos até dez para abrirem o para-quedas, 

ok? 

No ar, já todos com o para-quedas aberto, começa a 

cair um vertiginosamente. 

Diz outro: 

‒ Olhem, lá vai o gago… 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Consulta médica 
 

Um sujeito vai ao médico, caído de bêbado. Vem a 

pregunta do costume: 

‒ Nome? 

‒ Afonso. 

‒ Idade? 

‒ 29 anos. 

‒ O senhor bebe? 

‒ Bem… vou aceitar um golinho, só para 

acompanhar… 
 
 

~ ~ ~ ~ ~ ~ 
 

Testamento 
 

Certo domingo de manhã fui tomar café com a 

minha mulher e disse-lhe: 

‒ Olha, quando eu morrer, peço-te que vendas 

imediatamente tudo o que é meu. 

‒ Credo! Por que queres que faça isso, homem?! 

‒ Creio que quando morrer vais casar de novo e eu 

não quero que outro idiota use as minhas coisas. 

‒ Mas tu achas que me vou casar com outro idiota? 
 

 

 
 

 

 

Escala de Leitores 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES  

21-11-2021  

Cristo Rei 

 

C A R V A L H O S A   
 

L E I T O R E S 
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Função 
M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Avisos Alexandra Brito José M.ª Matos 

1.ª Leitura Gisela Meireles Filipa Moreira 

2.ª Leitura Luís Miguel Martinho Matos 

Oração Univ. Alexandra Brito José M.ª Matos 
 

 
 

 
 

 

 

Escala de M.E.C.s 
 

  
 

ESCALA DE M.E.C.s  

21-11-2021  

Cristo Rei  

 

C A R V A L H O S A   
 

M. E. C.s 
 

 

Local de 

distribuição  

M  I  S  S  A 

Vespertina Do Dia 

 

Local - 1 Alexandra Brito Glória Martins 

Local - 2   Filipe Freitas Carla Sousa 

Local - 3 Alzira Nunes Manuel Leão 

Local - 4 Maria Guiomar José M.ª Matos 

Local - 5 Sr. Diácono Sr. Diácono 
 

 

 
 

 
 

 

 

Psicologia evolutiva da 

 idade adulta 
 

MIGUEL FALCÃO 

  

Introdução 
 
 

Bibliografia: ‒ JOSÉ LUIS SORIA, Cuestiones de 

Medicina Pastoral, Rialp, Madrid 1973; ‒ JOSÉ LUIS 

GUTIÉRREZ, Acompañamiento espiritual en las diversas 

circunstancias de la vida, ISSRA, Roma 2010; ‒ MIGUEL 

ÁNGEL MONGE (Ed.), Medicina pastoral, EUNSA, 5.ª edición, 

Pamplona 2010; ‒ WENCESLAU VIAL, Madurez psicológica y 

espiritual, Palabra, Madrid 2016. 

  

Os textos referidos oferecem uma grande profusão 

de dados, uma vez que as fases nesta idade e as suas 

características variam muito segundo as culturas e as 

pessoas, para além das patologias que possam sofrer. 

Aconselha-se a sua leitura, para um conhecimento mais 

amplo das particularidades psicológicas nesta idade. 

O que apresento a seguir é uma visão sintética, fruto 

da minha experiência pessoal (acabo de fazer 50 anos 

de sacerdócio e vou fazer 80 de idade). Cada um, com a 

sua própria experiência, poderá ter outra visão.  

A adolescência tem início com a puberdade: pode 

situar-se em geral aos 12 anos (raparigas) e 14 anos 

(rapazes) ‒ Sória, p. 160. 

É a idade de crescimento: deixa-se de ser criança 

(infância), mas ainda não se chegou à idade adulta. 

Entretanto, a adolescência passa por crises de 

crescimento. Superadas estas crises, a personalidade 

torna-se mais estável (juventude): em geral, aos 16 

anos (mulheres) e 18 anos (homens).  

Atualmente, por influência da ideologia do género – 

que nega a diferença estrutural entre homem e mulher – 

considera-se o começo da juventude aos 18 anos 

(homens e mulheres), com toda a responsabilidade do 

adulto. O que se segue, refere-se ao adulto do sexo 

masculino; mais adiante, referir-se-á ao sexo feminino. 
 

A idade adulta no homem 
 

A partir desta maioridade, o jovem pode 

comprometer-se no trabalho, no matrimónio, no 

comércio, na vocação religiosa, temporária ou 

definitivamente (Monge, p. 359); antes, permite-se em 

casos especiais (isto é, necessita-se dispensa).  

A juventude pode ir até aos 35 anos (Vial, p. 100) As 

capacidades do jovem continuam a crescer 

continuamente, sente-se capaz de grandes ideais e de 

vencer os obstáculos que surjam. Ao mesmo tempo, 

experimenta as suas limitações, êxitos e fracassos, que 

lhe evitam tornar-se idealista e utópico. 

Por volta dos 40 anos, pára o crescimento contínuo, 

o que dá a impressão de perda de capacidades, com a 

consequente crise da meia-idade. É a altura de fazer um 

balanço, em geral pessimista, pondo em questão o que 

até então tinha sido o objetivo da sua vida, com 

nostalgia para o que tinha deixado para trás (mística 

do oxalá). 

 Na realidade, as capacidades mantêm-se estáveis, 

por uns 20 anos. É a idade adulta madura, serena, 

reflexiva, continuando com êxito os ideais assumidos, 

por isso a idade própria de posições de chefia 

(Gutiérrez, p. 21; Monge, p. 401). 

Por volta dos 60 anos, começa a diminuição das 

capacidades, acompanhada de fragilidade na saúde, o 

que leva a pensar em preparar as pessoas que poderão 

continuar a desenvolver as suas tarefas (filhos, 

colaboradores, outros) ‒ Monge, p. 367. 
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A partir dos 70 anos, o bom senso aconselha a 

começar a deixar os cargos de responsabilidade, para 

os quais possam ser escolhidos outros entre os que foi 

preparando, passando a uma posição consultiva, de 

referência ou dedicando-se a alguma atividade de 

voluntariado ou de gosto pessoal (hobby), para evitar a 

sensação de inutilidade de quem até então se 

desenvolvera ativamente em prol da família e da 

sociedade (Vial, p. 104-105). 
 

A idade adulta na mulher 
  

A crise da idade adulta não aparece por volta dos 40 

anos, como no homem, mas mais tarde. Tem dois 

componentes principais: um afetivo e outro relacionado 

com a importância que tem o aspeto físico (Sória, p. 

328). 

A crise da menopausa ocorre por volta dos 45-50 

anos e coincide com o declinar da função sexual (cessa 

a ovulação e consequentemente a menstruação e, 

portanto, a possibilidade da fecundação). A mulher não 

só sofre com os incómodos que surgem, mas sobretudo 

com a perda do atrativo físico, as mudanças da 

morfologia externa e saber-se incapaz da maternidade 

(Sória, pp. 328-329; Gutierres, p. 22). Parece que a 

alteração da função sexual é acompanhada por uma 

virilização física e psíquica, tornando-se fria (racional) e 

dura (autoritária) ‒ Sória, pp. 329-330; (Gutierres, p. 22). 

Penso que todas estas mudanças afetam a sua 

feminilidade, graças à qual se entregava generosamente 

aos outros e sentia o afeto das pessoas, o que vai 

começar a perder. 
  

A velhice 
 

A velhice caracteriza-se pela perda contínua das 

forças físicas e psíquicas, com a consequência de 

tender a afastar-se das atividades a que até então se 

dedicava; penso que se pode situar nos homens pelos 

75 anos, atualmente idade aconselhada para os bispos 

e párocos renunciarem ao cargo. Nas pessoas casadas, 

também se ressente a atividade sexual (Soria, p. 331). 

Penso que é necessário estar atento a esta idade, 

para evitar os efeitos negativos psíquicos e espirituais: 

não colocá-los de parte (descartar), como se se 

tornassem inúteis ou incómodos, ou tratá-los como 

menores de idade, embora a responsabilidade vá 

decaindo; mas fomentar as suas boas tendências para 

que estejam ocupados e continuem a sentir-se úteis 

(colecionar, conversar com amigos, leituras, música, 

filmes clássicos), secundando as suas próprias 

iniciativas (Soria, pp. 334- 335; Gutiérrez, p. 21). Terão 

de ocupar-se nos cuidados da saúde muito tempo: 

convinha facilitar-lhes as deslocações. 

Trata-se de ideias gerais, mas é necessário estar 

atento à realidade de cada um, o que normalmente é 

tarefa do cônjuge. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

HOJE É A FESTA DA SOLENIDADE  

DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO,  

REI DO UNIVERSO, 

ÚLTIMO DOMINGO DO ANO “B” LITÚRGICO  

2020 / 2021, 
 

 

 

 
 

 

O PRÓXIMO NÚMERO DO JORNAL,  

A EDIÇÃO 719, RECOMEÇARÁ  

COM O INÍCIO DO ANO “C” LITÚRGICO  

2021 / 2022, 

COM O I DOMINGO DO ADVENTO. 
 

 

 

 
 

 

TAMBÉM NO PRÓXIMO DOMINGO, 

O JORNAL DO LEITOR CELEBRARÁ 

O 13.º ANIVERSÁRIO DA SUA EXISTÊNCIA. 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

A Fechar 
 
 

As vontades fracas traduzem-se em discursos; 
as fortes em atos. 

 

(Gustave Le Bom) 
 

 

 

Este jornal foi concluído em 19 de outubro 
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