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II SÉRIE – ANO 47º – Nº 1648 

Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. 

  

 Caríssimo, 

 Celebramos hoje a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei e Senhor 

do Universo e, com esta celebração proclamamos a centralidade de Cristo na 

vida e na acção da Igreja; é uma oportunidade para dar graças a Deus por todos 

os sons recebidos neste Ano Litúrgico que agora termina, pela Vida que nos 

transmi(u, pela possibilidade de acolhermos alegremente, na nossa história, a 

salvação e a graça. 

 É impressionante o encontro entre Pilatos e Jesus no tribunal romano. São 

dois reinos que se confrontam, duas maneiras de olhar o mundo, duas vias 

opostas de construir a história. Jesus inaugurou um novo Reino, que “não é des-

te mundo” (Jo 18, 36) e no final realizou-o plenamente com a sua morte e res-

surreição. É uma nova realeza que não se refugia no poder mas se adorna com o 

serviço e com a entrega da própria vida. Na verdade, o Rei do Universo, o nosso 

Bom Pastor, vai ao encontro das suas ovelhas, cura a que está ferida, alimenta a 

que está faminta, acolhe a mais frágil e suja… é este o Rei que celebramos, 

Aquele que na Cruz nos lavou os pés e nos deu a possibilidade de experimentar 

o Amor. O Reino de Cristo é dom gratuito oferecido aos homens de todos os 

tempos, para que todo aquele que acredita n’Ele “não morra mas tenha a vida 

eterna”. 

 Acolhamos este Reino que nos é oferecido por Jesus, Reino de verdade e 

de jus(ça, e peçamos-lhe a graça de colaborar com Ele neste projecto de salva-

ção, isto é, na construção de um mundo novo. 

Saúda-vos com es(ma, 

Pe. Bruno Machado 



Salmo Responsorial 

O Senhor é rei num 

trono de luz. 

1ª Leitura - Dn 7, 13-14 

Eu vi-O chegando, sobre as nuvens do 

céu, como um filho do homem. Foi-lhe 

dado poder, glória e realeza.  
 

Salmo - 92 

O Senhor é rei; ele está ves(do de 

magnificência, o Senhor o reves(u da 

sua força. 
 

2ª Leitura - Ap 1, 5-8 

Para Ele, que nos ama, que nos liber-

tou de nossos pecados pelo seu san-

gue, que fez de nós um reino e de sa-

cerdotes para seu Pai, glória e sobera-

nia.  
 

Evangelho - Jo 18, 33b-37 

A minha realeza não é deste mundo. 

Eu nasci e vim ao mundo para isso: 

testemunhar a verdade. Quem per-

tence à verdade ouve a minha voz.  

Celebramos a Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do Universo. 
Torna-se para mim imprescindível ir à 
raiz do significado da missão e iden(-
dade de Jesus. A melhor maneira de o 
fazer é entrar na sua in(midade e no 
encontro com Ele perceber e acolher 
que a Sua realeza não é feita de osten-
tação, glória e poder tão próprios dos 
projetos humanos. Jesus não coman-
da, obedece. Não é aliado dos podero-
sos, coloca-se ao serviço dos que pou-
co ou nada contam. Foge quando o 
querem proclamar rei. Ele testemunha 
a verdade pois não se desmente. En-
carna o projeto de Deus, realiza-o, e 
por isso é a verdade. 
Que contradição pode haver na minha 
vida! Ao amor do SENHOR nada se 
pode igualar e, está con(nuamente a 
ser derramado…saiba eu estar rece(-
va e a(va. 
Ajuda-me a seguir-Te sabendo que 
está implícito a renúncia às glórias 
deste mundo. Ajuda-me a viver o quo-
(diano, mas ao Teu jeito Senhor. 

Irmã Delfina PaulaIrmã Delfina PaulaIrmã Delfina PaulaIrmã Delfina Paula    

Franciscanas Missionárias da Mãe do 
Divino Pastor 

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
JO 18, 33B-37 

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS 
Sábados: Vespertina , em S. José às 18.30 h. 
Domingos: Na Igreja de S. José às 09.00 h. e 11.00 h.;  

Na Igreja Paroquial às 12.00 h. e 18.30 h. 

NOTAS À PALAVRA DE DEUS NA  
SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR  
JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO



Nos votos de «graça» e «paz» que dirige 
às sete Igrejas da Ásia, João apresenta 
um Cristo «már(r», ressuscitado 
«primogénito dos mortos» e inves(do 
de realeza. O Ressuscitado merece 
«glória e soberania para todo o sempre. 
Amém». João é o único autor do Novo 
Testamento a apresentar Cristo como 
«Alfa e Ómega», igual a Deus «que é, 
que foi e que há de vir». 
O Evangelho relata o diálogo entre Pila-
tos e Jesus. As quatro perguntas  de Pi-
latos fracassam, Jesus claramente tem 
vantagem e expressa dúvidas sobre a 
sinceridade do governador: ele está re-
almente interessado em Jesus ou só 
está a relatar boatos? Pilatos não quer 
comprometer-se: culpa os judeus pela 
prisão de Jesus e pergunta vagamente o 
que fez Jesus para ser preso. Desta vez, 
Jesus afirma a verdadeira natureza da 
sua realeza: «Ele não é deste mundo». 
Pilatos insiste: «Então, Tu és rei?». Jesus 
define-Se como aquele que «veio ao 
mundo para testemunhar a verdade». 

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DE SEMANA 
De 3ª a 6ª: Na Igreja de S. José às 09.00 h., na Igreja Paroquial às 18.30 h. 
Sábados: Na Igreja Paroquial às 09.00 h. 

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 22 a 28 de Novembro 

22 - Dn 1, 1-6.8-20; Sl Dn 3, 52-56;  
Lc 21, 1-4 

23 - Dn 2, 31-45; Sl Dn 3, 57-61;  
Lc 21, 5-11 

24 - Dn 5, 1-6.13-14.16-17.23-28; 
Sl Dn 3, 62-67; Lc 21, 12-19 

25 - Dn 6, 12-28; Sl Dn 3, 68-74;  
Lc 21, 20-28 

26 - Dn 7, 2-14; Sl Dn 75-81; Lc 21, 29-33 
27 - Dn 7, 15-27; Sl Dn 3, 82-87;  

Lc 21, 34-36 
28 - Jr 33, 14-16; Sl 24; 1 Ts 3, 12 — 4, 2; 

Lc 21, 25-28.34-36 

VAMOS ACABAR  

A IGREJA 

No próximo dia 8 de Dezembro co-
memoramos a Padroeira da nossa 
Paróquia. Teremos a celebração às 
12.00 h, na Igreja Paroquial e de se-
guida um almoço comunitário com 
dois objec(vos principais: reforçar o 
vínculo à comunidade, promovendo 
o encontro entre os paroquianos e a 
obtenção de fundos necessários pa-
ra prosseguirmos com as obras no 
anexo de São José e no Centro Social 
Paroquial. Os bilhetes para o almoço 
comunitário já estão à disposição de 
todos. São apenas 15 (jolos. Apro-
veitemos este dia para construir a 
comunidade paroquial. 

Vida em Comunidade 



IGREJA PAROQUIAL - R. Cidade de João Belo - Tel. 218 533 738 
IGREJA DE S. JOSÉ - R. Cidade de Bissau - Tel. 218 513 758 

Internet –.paroquiaolivaissul@gmail.com 
 www.paroquiaolivaissul.pt;  

Vida em Comunidade 

No�cias da Comunidade 

Querida comunidade paroquial de 
Olivais-Sul, depois de ter iniciado o 
meu estágio pastoral o ano passado 
aqui convosco, chegou o momento 
de responder ao apelo do Senhor. É 
com enorme alegria que vos comuni-
co que serei ordenado diácono, pri-
meiro grau do sacramento da ordem, 
pelas mãos do Cardeal-Patriarca D. 
Manuel Clemente no próximo do-
mingo, dia 28 de novembro, às 
15h30 na Igreja do Mosteiro dos Je-
rónimos. Celebração para a qual es-
tão todos convidados, não havendo 
lugares marcados, todos podem par-
(cipar! A ordenação é sinal de pas-
sos dados neste seguimento tão belo 

Calendário Paroquial 

23 de Novembro - Reunião de Pais dos 
catecúmenos, às 19.15 h., na Igreja 
de S. José. 

23 de Novembro - Reunião da Coorde-
nação da Catequese, na Igreja de S. 
José, às 21.30 h. 

25 de Novembro - Reunião da Pastoral 
da Saúde, às 15.00 h., na Igreja de 
S. José. 

26 de Novembro - Reunião de Leito-
res, às 19.15 h., na Igreja de S. José. 

27 e 28 de Novembro - Bazar de Natal 
da Paróquia. 

27 a 29 de Novembro - Curso de Pre-
paração para o Matrimónio, na 
Igreja do Parque das Nações. 

28 de Novembro - Domingo I do Ad-

vento. 

28 de Novembro - Ordenações diaco-
nais, às 15.30 h., na Igreja dos Jeró-
nimos. 

de Jesus, por isso, quero consagrar-
me todo a Cristo, imitando-O como 
servo! O Senhor é grande! Bendito 
seja Deus! Seremos 14 os ordinan-
dos! Rezem por nós, para que se-
jamos fiéis ao ministério que o Se-
nhor agora nos confia! 

Afonso SousaAfonso SousaAfonso SousaAfonso Sousa    


