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palavra …
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo …
A Palavra de Deus, neste último Domingo do ano litúrgico, convida-nos a tomar consciência da realeza de Jesus. Deixa claro, no entanto, que essa realeza não pode ser entendida à
maneira dos reis deste mundo: é uma realeza que se exerce no amor, no serviço, no perdão, no
dom da vida
A primeira leitura apresenta-nos o momento em que David se tornou rei de todo o Israel.
Com ele, iniciou-se um tempo de felicidade, de abundância, de paz, que ficou na memória de
todo o Povo de Deus. Nos séculos seguintes, o Povo sonhava com o regresso a essa era de
felicidade e com a restauração do reino de David.
Na segunda leitura S. Paulo tece à comunidade cristã de Colossos, que passava por uma
confusão religiosa, um hino que afirma e celebra a soberania de Cristo sobre toda a criação;
para além de pôr em relevo o Seu papel fundamental como fonte de vida para o homem.
O Evangelho apresenta-nos a realização dessa promessa: Jesus é o Messias/Rei enviado
por Deus, que veio tornar realidade o velho sonho do Povo de Deus e apresentar o “Reino”.
A indicação desse Reino, face à situação em que Jesus Se encontra, parece irónica: Ele não
está sentado num trono, mas pregado numa cruz; não aparece rodeado de fiéis que O adulam, mas dos chefes dos judeus que O insultam e dos soldados que O escarnecem. Não há
aqui, de todo, sinal que identifique Jesus com poder, autoridade ou realeza terrena. Ele é o
“rei” que preside, da cruz, a um “Reino” de Amor.
Na cruz manifesta-se plenamente uma realeza que é de perdão, renovação do homem, vida
plena; e essa realeza abarca todos - mesmo os condenados - que acolhem a salvação (“Jesus,
lembra-Te de mim quando vieres com a tua realeza”). A cruz – ponto de chegada de uma
vida passada a construir o “Reino de Deus” – é o trono de um Deus que recusa qualquer
poder e escolhe reinar no coração dos homens através do amor e do dom da vida.
Em termos pessoais, a Festa de Cristo Rei convida-nos a repensar a nossa existência, valores e prioridades. Diante deste “rei” despojado de tudo e pregado numa cruz, não nos parecem ridículas as nossas pretensões de honras, de glórias, de títulos, de aplausos, de reconhecimentos? Não nos parecem sem sentido as nossas manias de grandeza, as lutas para mais
poder, as invejas mesquinhas, as rivalidades que nos magoam e separam? Diante deste “rei”
que se dá sem guardar nada para si, não nos sentimos convidados a fazer da vida um dom?

comunidade …

No plano comunitário, no plano social, o que nos diz a Solenidade de Nosso
Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo que hoje celebramos? Podemos todos pensar
um pouco sobre isso.
Aqui ficam algumas pistas, partindo daquela conclusão em forma de pergunta que
encontram na “palavra” desta mesma folha:

Em termos pessoais, a Festa de Cristo Rei convida-nos a repensar a nossa existência, valores e prioridades. […] Diante deste “rei” que se dá sem guardar nada
para si, não nos sentimos convidados a fazer da vida um dom?

Certamente dom para os outros, para o nosso próximo, ou seja, para aquele(s)
de quem nos aproximamos.
O primeiro sinal de conformidade ao exemplo do Senhor é, talvez a atitude.
Somos discípulos d’Aquele que, como se lê em Mt.20, 28, “não veio para ser servido, mas para servir”.
Na família, na comunidade civil, por maioria de razão na comunidade paroquial
será sempre esta a nossa atitude?
Depois, há que ver que aquele mesmo versículo, quase sempre citado só como
acima, talvez porque, apesar de tudo, parece mais fácil, não termina ali: o Senhor
veio para “ … servir e dar a sua vida em resgate por muitos”.
Hoje, este Senhor é-nos apresentado concretizando o que disse. Para nós fica,
portanto, a lição da maior importância, não do que se diz, mas do que se faz. Por
outras palavras: o que se diz só é sinal da Fé que nos salva se esta envolver a
totalidade das nossas vidas, a disponibilidade para os outros. “Ainda que possua a
fé em plenitude, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada
sou.”(1 Cor 13, 2). Como vivemos esta nossa Fé?
Por último, ainda, sabemos que a nossa Fé é vivida em comunidade e é lícito
encontrar na paixão, morte e ressurreição deste Rei do Universo que se deu para
a salvação de muitos, a fonte da necessidade do nosso empenhamento pessoal de
cristãos na solidariedade com os mais frágeis. A crise está aí – a tornar mais frágeis os frágeis – mas também a esperança sempre renovada no nosso agir de
cristãos. Aqui e agora, sem desculpas nas excelências de outros países e cidades
que só nos parecem paraísos vistos do ângulo da nossa facilidade em encontrar
culpados e em considerarmo-nos inocentes.
†††††††††††
Na sequência do Sínodo dos Bispos sobre a Palavra de Deus na vida e na missão
da Igreja (XII Assembleia Geral Ordinária), dispomos já, com data de 30 de
Setembro de 2010 (memória de São Jerónimo), da Exortação Apostólica em que o
Papa no termo de uma longa reflexão em que “reúne e aprofunda” a riqueza
daquele Sínodo, exorta “todo o Povo de Deus, os Pastores, as pessoas consagradas e os fiéis leigos a empenharem-se para que as Sagradas Escrituras se lhes
tornem cada vez mais familiares.” E reforça: “Nunca devemos esquecer que, na
base de toda a espiritualidade cristã autêntica e viva, está a Palavra de Deus
anunciada, acolhida, celebrada e meditada na Igreja.”
Recorda que “ … o nosso deve ser cada vez mais o tempo de uma nova escuta da
Palavra de Deus e de uma nova evangelização. É que descobrir a centralidade da
Palavra de Deus na vida cristã faz-nos encontrar o sentido mais profundo daquilo
que João Paulo II incansavelmente lembrou: continuar a missio ad gentes e
empreender com todas as forças a nova evangelização, sobretudo naquelas
nações onde o Evangelho foi esquecido ou é vítima da indiferença da maioria por

causa de um difundido secularismo”.
Como o Papa nos propõe, “Façamos silêncio para ouvir a Palavra do Senhor e
meditá-la, a fim de que a mesma, através da acção eficaz do Espírito Santo, continue a habitar e a viver em nós e a falar-nos ao longo de todos os dias da nossa
vida.”
Este é um excelente programa para o Advento que se aproxima e com ele para o
novo ano litúrgico, em que continua a nossa Formação Paroquial. Um excelente
programa para as nossas vidas, sendo que “Felizes (são) os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática” (Lc 11, 28).

“O Santo Padre Bento XVI iniciará o Advento com uma Vigília, por ele presidida, na Basílica de São Pedro, intitulada “Vigília pela Vida nascente” e pede a
todos os Bispos para o acompanharem, presidindo nas suas Dioceses, a uma
Vigília. Aceitamos o convite do Santo Padre e convocamos para o Mosteiro
dos Jerónimos, no dia 27 de Novembro, às 21h30, uma vigília diocesana.”
José, Cardeal Patriarca
Porque sentimos o desafio tão importante, queremos em Comunidade rezar
também pela Vida. Para possibilitar a todos os grupos e movimentos uma
maior participação, realizaremos na nossa Comunidade momentos de oração
mais intensa e comunitária.
Dia 26 de Novembro - Noite de Oração:
19h - Eucaristia
19h30 - Exposição do Santíssimo (Igreja)
21h30 - Oração Comunitária
23h - Bênção
Dia 27 de Novembro - Sagrado Lausperene
8h30 - Eucaristia
9h - Exposição do Santíssimo (Centro Paroquial)
17h30 - Bênção e encerramento
21h30 - Vigília de Oração - Mosteiro dos Jerónimos

Realiza-se no próximo dia 5 de Dezembro, o Retiro
Paroquial do Advento.
Será um tempo de reflexão, encontro comunitário e formação paroquial, com o tema “O Novo Testamento”.
Teremos como pregador o Fr. Rui Grácio, OP.
O retiro começa às 9h, no Convento de S. Domingos de
Lisboa, no Alto dos Moinhos. As inscrições deverão ser
feitas na Recepção até 30 de Novembro .

Calendário Paroquial
Dia

Local

Hora

Formação - Jovens

21 Novembro

Domingo

Centro

Tarde

Direcção de Acólitos

25 Novembro

Quinta

Centro

21.30

CPM II

27 Novembro

Sábado

Centro

18.00

Vigília de Oração pela Vida
Nascente

27 Novembro

Sábado

Jerónimos

21.30

Vésperas Solenes

28 Novembro

Domingo

Igreja

17.30

Secretariado Permanente

30 Novembro

Terça

Centro

21.30

Reunião de Coordenadores
da Catequese

2 Dezembro

Quinta

Centro

21.00

Acontece …

21 de Novembro - Abertura da Venda de Natal
27 de Novembro - 29º Encontro de Coros Litúrgicos
“Cantar como? Com Arte e com Alma”
Conferência com o Pe. António Cartageno - 16h
Concerto de Musica Litúrgica (10 coros) - 20h30
LEITURAS

2Sam. 5, 1-3

21 Sal. 121
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Col. 1, 12-20
Lc. 23, 35-43
Semana II do Saltério

22 - 2ª Feira - Ap. 14, 1-3; 4b-5
23 - 3ª Feira - Ap. 14, 14-19
24 - 4ª Feira - Ap. 15, 1-4
25 - 5ª Feira - Ap. 18, 1-23
26 - 6ª Feira - Ap. 20, 1-11 — 21, 2
28 - Sábado - Ap. 22, 1-7
Is. 2, 1-5

Sal. 121

Contactos:
R. Raul Carapinha, 15
1500-541 LISBOA

Sal. 23
Sal. 95
Sal. 97
Sal. 99
Sal. 83
Sal. 94

Lc. 21, 1-4
Lc. 21, 5-11
Lc. 21, 12-19
Lc. 21, 20-28
Lc. 21, 29-33
Lc. 21, 34-36

S. Cecília
S. André Dung-Lac

28 - DOMINGO I DO ADVENTO - ANO A
Rom. 13, 11-14
Mt. 24, 37-44
Vol. I, Semana I do Saltério
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