
 

DIÁLOGO 
Boletim Paroquial 

SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS 
CRISTO REI DO UNIVERSO

ANO C - 20-11-2022 
II SÉRIE – ANO 48º – Nº 1687 

Deus transferiu-nos para o Reino do Seu Filho. 

 

 Caríssimos, 

 Celebramos este Domingo 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, damos graças a Deus por mais um Ano Litúrgico que 

nos foi dado viver e celebrar e entregamos, nas suas mãos, as nossas vidas, sofri-

mentos, canseiras, alegrias e conquistas. 

 Escutamos hoje um dos hinos mais belos da liturgia primi)va em honra do 

Salvador, manifestando a fé com que o povo de Deus sempre O soube contem-

plar: o Primogénito de toda a criatura e o Primogénito de entre os mortos, Cabeça 

da Igreja que é o Seu Corpo, vér)ce e plenitude de todo o Universo. 

 Hoje aclamamos o Verbo de Deus como Rei e Senhor e o Evangelho mostra-

nos onde está o trono do Senhor. É no Madeiro da Cruz que o Senhor reina, é 

quando lava os pés aos seus discípulos que Jesus serve a humanidade, é no Cora-

ção trespassado, do alto da Cruz, que podemos contemplar o estandarte do seu 

Reino. Jesus deu a vida ao mundo com a entrega generosa da sua própria vida e 

hoje ensina-nos a segui-l’O da mesma forma: oferecendo a vida para que os nos-

sos irmãos possam encontrar a alegria da Vida Eterna e da comunhão com Deus. 

Em cada Eucaris)a celebramos este Amor Maior e podemos oferecer-Lhe a nossa 

vida, associarmo-nos à sua paixão e à sua ressurreição. 

 O desafio desta Solenidade é reconhecer no Crucificado o Rei da Glória, o 

Senhor dos Senhores que está disposto a reinar na nossa vida. Com São Paulo 

“dêmos graças a Deus que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, 

na luz divina, e nos transferiu do poder das trevas para o reino do Seu Filho muito 

amado”. 

Saúdo-vos com es)ma,          

Pe. Bruno Machado 



1ª Leitura - 2 Sm 5, 1-3 

O Senhor disse-te: «Tu serás o pastor de 
Israel, meu povo, tu serás o chefe de Israel.»  
 

Salmo - 121 

Jerusalém, aqui estás dentro dos teus mu-
ros: cidade onde todos juntos são um! É 
aqui que sobem as tribos, as tribos do Se-
nhor, é lá que Israel deve dar graças em no-
me do Senhor. 
 

2ª Leitura - Cl 1, 12-20 

Deus achou por bem que toda a plenitude 
habitasse n’Ele e que tudo, por meio de Cris-
to, fosse finalmente reconciliado com Ele. 
. 

Evangelho - Lc 23, 35-43 

Jesus, lembra-Te de mim quando vieres com 
a Tua Realeza.  
 

Um rei universal, para um reino eterno  

Figura emblemá)ca da realeza em Israel, 
David é o pastor do seu povo. O hino de 
Paulo enaltece o papel de Cristo como Rei da 
Criação «pelo sangue da sua Cruz», confir-
mando o relato de Lucas da morte de Cristo.  

Na solenidade de Cristo Rei pro-
curo no evangelho os sinais que 
mostram a realeza de Jesus. 
Poder? «Se tu és rei salva-te a ) 
mesmo». Se )nha não o mostra-
va porque da cruz não saiu.  
Tem uma coroa, mas não é de 
ouro é de espinhos. Está pra)ca-
mente despido, não tem exército 
nem súbditos a servi-lo, os solda-
dos servem-lhe vinagre. Segura 
algum ceptro? Não. Nas mãos 
tem pregos! Que rei é este? Como 
podemos dizer que Jesus é rei? 
Há uns anos ouvi: «A cruz é uma 
espada ao contrário». Jesus é o 
rei ao contrário. Em vez de )rar 
a vida, dá! Não conquista à força 
terras nem bens. Não é um rei de 
coisas. Conquista algo muito mai-
or e que permanece. Conquista 
para mim a amizade com Deus, 
abre as portas para o céu - «Hoje 
estarás comigo no Paraíso». 
O que faço deste dom ofereci-
do? A minha vida tem como ho-
rizonte o céu? É que ao fim, Cris-
to é Rei. 

Eva AlvesEva AlvesEva AlvesEva Alves    

Catequista  

RESSONÂNCIA DO EVANGELHO 
LC 23, 35-43 

HORÁRIOS HABITUAIS DAS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS DOMINICAIS 
Sábados: Vespertina , em S. José às 16.00 h. e 18.30 h. 
Domingos: Na Igreja de S. José às 10.00 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

Salmo Responsorial 

Vamos com alegria  

para a casa do Senhor. 



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. 

HORA DE LAUDES 

A par)r do próximo Domingo, dia 27 
de novembro, - 1º Domingo do Ad-

vento e durante todo o Tempo de 

Advento - teremos às 09.30 h., ime-
diatamente antes da Missa das 
10.00 h., a recitação da Hora de Lau-

des, na Igreja de S. José.  

A PALAVRA EM CADA DIA 
De 21 a 27 de Novembro 

21 - Ap 14, 1-3. 4b-5; Sl 23; Lc 21, 1-4 
22 - Ap 14, 14-19; Sl 95; Lc 21, 5-11 
23 - Ap 15, 1-4; Sl 97; Lc 21, 12-19 
24 - Ap 18, 1-2.21-23; 19, 1-3.9a; Sl 99; 

Lc 21, 20-28 
25 - Ap 20, 1-4.11 — 21, 2; Sl 83;  

Lc 21, 29-33 
26 - Ap 22, 1-7; Sl 94; Lc 21, 34-36 
27 - Is 2, 1-5; Sl 121;  

Rm 13, 11-14; Mt 24, 37-44 

 

Primeiro rei de Israel, Saul havia recebi-
do a unção das mãos do profeta Sa-
muel. Após a sua morte, e de acordo 
com a escolha divina, David sucedeu-
lhe. O breve relato que nos é oferecido 
é instru)vo. Falamos de um processo 
que poderia ser chamado de democrá-
)co e unânime: «todas as tribos de Is-
rael vieram encontrar David em He-
bron» e comunicaram-lhe as suas ex-
pecta)vas. Longe de endeusar o rei, 
reivindicam uma humanidade comum: 
«Nós somos dos teus ossos e da tua 
carne». Evocam também a missão con-
fiada pelo Senhor: ele será o pastor do 
seu povo. Não há aqui unção sacerdotal 
ou profé)ca: a unção é conferida por 
«todos os anciãos de Israel». Isso signi-
fica que o papel de David é pastoral e 
deve ser centrado no bem da comuni-
dade. 
Neste úl)mo domingo do ano litúrgico 
que, aliás, é uma solenidade, podemos 
surpreender-nos ao encontrar uma pá-
gina que trata da crucificação de Jesus. 

Há aqui um certo paradoxo: Jesus é 
tratado como um criminoso, e é objeto 
de escárnio por parte do povo, dos seus 
líderes e dos soldados romanos. No 
entanto, foi este úl)mo quem colocou 
a inscrição: Jesus, o Nazareno, Rei dos 
Judeus. Como poderia um homem con-
denado ser rei e qual poderia ser o seu 
reino? Pois bem, só um malfeitor sabe 
antever esse reino de graça, perdão, 
paz e salvação, e obtém a certeza de 
fazer parte dele no mesmo dia: «Hoje, 
tu estarás comigo, no Paraíso». 



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;  

No�cias da Comunidade 

Escreveu-nos o Papa que «nos séculos XV 
e XVI, muitos jovens (incluindo tantos 
missionários) par)ram de Portugal rumo 
a mundos desconhecidos, inclusive para 
par)lhar a sua experiência de Jesus com 
outros povos e nações. E a esta terra, no 
início do século XX, Maria quis fazer uma 
visita especial, quando de Fá)ma lançou 
a todas as gerações a mensagem forte e 
maravilhosa do amor de Deus que chama 
à conversão, à verdadeira liberdade». 
Somos especiais? Parece que sim, o povo 
português é um povo escolhido. Vivemos 
na terra de Santa Maria, Rainha da nossa 
pátria desde 25 de março de 1646. Fo-
mos escolhidos para receber a JMJ 2023, 
maior evento de jovens em todo o mun-
do. Para quê? Para transformar uma ge-
ração inteira. Para que Cristo entre e ir-
rompa nos corações de toda a humanida-
de, seja tudo em nós. Deste modo, o Pa-
pa Francisco termina a mensagem para 
os jovens de todo o mundo a propósito 
da JMJ. Termina revelando-nos que tem 
um sonho: «que na JMJ possais experi-
mentar novamente a alegria do encontro 
com Deus e com os irmãos e as irmãs (...) 
o tempo de nos levantarmos é agora. Le-
vantemo-nos apressadamente! E, como 
Maria, levemos Jesus dentro de nós, para 
O comunicar a todos.» Ad Iesum per Ma-

riam. 

Pe. PedroPe. PedroPe. PedroPe. Pedro    

Calendário Paroquial 

22 de Novembro - Reunião dos 
MEC, às 21.00 h., na Igreja de S. 
José. 

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

23 de Novembro - Dia 23 JMJ – Vi-
gararias da Cidade de Lisboa. 

24 de Novembro - Reunião do Cle-
ro da Vigararia II, às 10.30 h., 
em Santa Clara. 

25 de Novembro - Noite de Adora-
ção, às 21.30 h., na Igreja de S. 
José. 

25 a 27 de Novembro - Curso de 
Preparação para o Matrimónio, 
na Igreja do Parque das Nações. 

26 e 27 de Novembro - Bazar de 
Natal. 

26 e 27 de Novembro - Campanha do 
Banco Alimentar contra a fome. 

27 de Novembro - Curso de Prepa-
ração para o Bap)smo, às 15.30 
h., na Igreja Paroquial. 

27 de Novembro - Catequese de 
Adultos, às 21.30 h., na Igreja 
de S. José. 

27 de Novembro - Hora de Laudes, 
às 09.30 h., na Igreja de S. José. 

27 de Novembro - Domingo I do 

Advento. 
27 de Novembro - Ordenações. 

Faltam 253 dias - De  

Portugal para o Mundo. 


