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Palavra ...            
A CRUZ COMO TRONO 

 
É num trono bem estranho que S. Lucas nos apresenta JESUS. 
Um trono que é uma cruz. Aí, em agonia, destroçado e 
humilhado, é que ELE começa a ouvir, abundantemente, a pa-
lavra “rei” referida à sua pessoa. -“Salve-se a si mesmo se 
é o Messias de Deus” – diziam os chefes judeus. - “Salva-
te a ti mesmo se és o rei dos Judeus” – diziam os solda-
dos. - “Este é o rei dos Judeus” – dizia um letreiro sobre a 
sua cabeça. 
 
O tom é, obviamente, de escárnio. Mas, no fundo, há co-
mo que o reconhecimento de uma estranha “realeza” que 
aquela gente não entende. O único que entende é um pobre 

condenado, pendente também de uma cruz e que Lhe grita: -“Jesus, lembra-te 
de mim quando vieres com a tua realeza”. E JESUS que não responde às pro-
vocações dos outros, toma muito a sério o grito do seu companheiro de suplício e 
diz-lhe: -“Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso”. 
 
Estranho Rei que morre numa cruz; estranho Reino onde se entra através 
dela. Reino que não é deste Mundo mas está no meio de nós e a todos se propõe 
sem condições e é de todos aqueles que desejam e procuram, acolhem e cultivam 
a Verdade e a Justiça, o Amor e a Paz. 
 
É neste Reino e para este Reino que JESUS é a Luz e o Caminho, o Mestre e o 
Pastor. O Rei que reina como Servo de todos ao serviço da reconciliação do Ho-
mem com DEUS, com os outros e consigo mesmo, ao serviço da constru-
ção do Mundo segundo os desígnios de DEUS. 
 

*** 
 
Eis-nos chegados ao último Domingo do Ano Litúrgico e convidados, por isso, a 
contemplar mais profundamente Aquele que é o centro e o sentido da 
nossa Fé: JESUS CRISTO. Ele é, como nos diz S. Paulo, “a Imagem de Deus 
invisível” ou seja: o rosto humano de Deus. E é também, como acrescenta o 
Apóstolo, “o Primogénito de toda a criatura”, a imagem do Homem, tal como 
Deus o sonhou e quer. Por isso, n’Ele e por Ele, podemos conhecer e contem-
plar o verdadeiro Deus e o verdadeiro Homem: Ele é Deus e é Homem 
verdadeiro. É à luz deste Mistério que o aclamamos, mais uma vez, Senhor e Rei 
do Universo. O que significa, ou deve significar, que nos identificamos 
com os valores do seu Reino e O entronizamos na nossa vida como deter-
minante e supremo. E se não ocupa esse lugar, hoje é o dia de Lho ofere-
cer.  



Comunidade 

 
 
 
 
 
 

 
CONFERÊNCIA 

 
 

Integrada no ciclo de con-
ferências da ULTI 
(Universidade de Lisboa pa-
ra a Terceira Idade), realiza
-se no próximo dia 24 de 
Novembro, às 17h, a confe-
rência “A importância da 
imprensa na democracia e 
na liberdade”, pela Dr. Ma-
ria João Vasconcelos, pro-
fessora universitária. 
Todos são convidados 



Informando 
A Igreja nascente cumpriu bem cedo o apelo e o impulso à expressão, 
por palavras e obras, das razões da sua esperança (cf. 1Pe 3, 15). É o que 
faz, por exemplo, pela boca de Pedro, nos relatos dos Actos (cf. Act 2, 14-
36; 3, 12-26). Como não podia deixar de ser, na obediência ao Senhor, que 
disse “sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a 
Samaria, e até aos confins da terra” (Act 1, 8). O mesmo Senhor que dei-
xou a garantia da sua presença para sempre entre aqueles que O amam 
(Mt 28, 20; Jo 14, 18-21) e deixou claro que a palavra oportuna não depende 
da preparação mas da fé e da fidelidade: “…o Espírito de vosso Pai é que 
falará em vós.” (Mt 10, 20)  
Mas, de facto, em certos momentos, no jogo de disparates que parece 
dominar avassaladoramente o que se ouve do desconcerto (ou descon-
serto?) dos poderes do mundo, parece difícil encontrar sinais que ajudem 
à sobrevivência dessa tão frágil segunda virtude. Eles surgem, no entan-
to. 
Uma demonstração do caminho da esperança é a imagem de homens e 
mulheres de uma mesma fé, que a teologia e outros poderes separaram 
há séculos, e agora dialogam, rezam e proclamam em conjunto a sua fé – 
comemorando juntos o aniversário de uma circunstância de há cinco sé-
culos que gerou perseguições, condenações mútuas, quebra da unidade. 
Referimo-nos à comemoração conjunta católico-luterana da Reforma na 
Catedral de Lund, na Suécia.  
O caminho de superação das atitudes do passado tem 50 anos, não co-
meçou agora e entre outros documentos relevantes já conta com a decla-
ração conjunta sobre a doutrina da justificação de 1999. De novo agora 
uma declaração conjunta, muito menos teológica, mas profundamente 
pastoral. Destaquemos aqui sobretudo, a profunda aspiração à unidade 
que perpassa os documentos do encontro e em particular este. Algumas 
citações “Ao renovar o nosso compromisso de passar do conflito à comunhão, 
fazemo-lo como membros do único Corpo de Cristo, no qual estamos in-
corporados pelo Batismo. Convidamos os nossos companheiros de estra-
da no caminho ecuménico a lembrar-nos dos nossos compromissos e a 
encorajar-nos. Pedimos-lhes que continuem a rezar por nós, caminhar connos-
co, apoiar-nos na observância dos compromissos de oração que hoje manifesta-
mos.” […] “Apelamos a todas as paróquias e comunidades luteranas e ca-
tólicas para que sejam corajosas e criativas, alegres e cheias de esperan-
ça no seu compromisso de prosseguir na grande aventura que nos espe-
ra. Mais do que os conflitos do passado, há de ser o dom divino da unida-
de entre nós a guiar a colaboração e a aprofundar a nossa solidariedade. Estrei-
tando-nos a Cristo na fé, rezando juntos, ouvindo-nos mutuamente, vi-
vendo o amor de Cristo nas nossas relações, nós, católicos e luteranos, 
abrimo-nos ao poder de Deus Uno e Trino. Radicados em Cristo e teste-
munhando-O, renovamos a nossa determinação de ser fiéis arautos do 
amor infinito de Deus por toda a humanidade.” [… ] “Muitos membros das 
nossas comunidades anseiam por receber a Eucaristia a uma única Mesa 
como expressão concreta da unidade plena. Temos experiência da dor de 
quantos partilham toda a sua vida, mas não podem partilhar a presença redento-
ra de Deus na Mesa Eucarística. Reconhecemos a nossa responsabilidade pastoral 
comum de dar resposta à sede e fome espirituais que o nosso povo tem 
de ser um só em Cristo. Desejamos ardentemente que esta ferida no Cor-
po de Cristo seja curada.” 
Eis um caminho que dá autoridade para um apelo com que concluímos:  
“Hoje, de modo particular, levantamos as nossas vozes para pedir o fim da vio-
lência e do extremismo que ferem tantos países e comunidades, e inume-
ráveis irmãos e irmãs em Cristo. Exortamos luteranos e católicos a trabalharem 
juntos para acolher quem é estrangeiro, prestar auxílio a quantos são 
forçados a fugir por causa da guerra e da perseguição, e defender os di-
reitos dos refugiados e de quantos procuram asilo.”  
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Horário das Missas: 
 

2ª-6ª: 9h, 19h  *  Sábados: 9h, 12h, 18h, 21h30  *  Domingos e Dias Santos: 9h, 11h, 12h30, 18h 
 

Igreja Nª Srª do Rosário: Domingos e Dias Santos: 10h, 12h 
 

Horário das Confissões:             3ª e 5ª: 17h30 às 18h30  

 Calendário Paroquial Dia  Local Hora 

Formação Bíblica 25 Novembro Sexta Centro 21.30 

Retiro da Adolescência 26 Novembro Sábado Centro 14.30 

LEITURAS        20 - NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 

2Sam. 5, 1-3   /  Sal. 121  /  Col. 1, 12-20   /  Lc. 23, 35-43  /  Semana II do Saltério 

 

27 - DOMINGO I DO ADVENTO — ANO A — VOLUME I DA LITURGIA DAS HORAS 

Is. 2, 1-5   /  Sal. 121  /  Rom. 13, 11-14   /  Mt. 24, 37-44  /  Semana I do Saltério 

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 

Ap. 14, 1-3. 4b-5  

Ap. 14, 14-19  

Ap. 15, 1-4  

Ap. 18, 1-2. 21-23; 19, 1-3. 9a            

Ap. 20, 1-4. 11 — 21, 2 

Ap. 22, 1-7 

- 2ª Feira - 

- 3ª Feira - 

- 4ª Feira - 

- 5ª Feira - 

- 6ª Feira - 

- Sábado  - 

21 

22 

23 

24 

25

26 

Acontece … 
 

 

20 de Novembro - Encerramento do Ano da Misericórdia (Vaticano) 

                     Abertura da Venda de Natal 

26 de Novembro - Início da Campanha “Atreve-te a Ajudar” 

       Jantar Solidário, 20h 

27 de Novembro - Celebração de Abertura do Sínodo Diocesano, Sé  

       Patriarcal, 16h 

30 de Novembro a 4 de Dezembro - Assembleia Sinodal de Lisboa 

 

4 de Dezembro - Dia Paroquial do Voluntariado 
 

DOMINGOS DO ADVENTO: Nos Domingos do Advento em vez da re-
citação do terço, teremos a Oração Comunitária de Vésperas às 
17h30. 


