
 

 

 

Palavra 
 

ENTRAR NO REINO DE DEUS 
 

No XXXIV Domingo do Tempo Comum, celebramos a Solenida-
de de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. As leituras 
deste domingo falam-nos do Reino de Deus (esse Reino de que 
Jesus é rei). Apresentam-no como uma realidade que Jesus se-
meou, que os discípulos são chamados a edificar na história 
(através do amor) e que terá o seu tempo definitivo no mundo 
que há-de vir. 
A primeira leitura utiliza a imagem do Bom Pastor para apre-
sentar Deus e para definir a sua relação com os homens. A ima-

gem sublinha, por um lado, a autoridade de Deus e o seu papel na condução 
do seu Povo pelos caminhos da história; e sublinha, por outro lado, a preocu-
pação, o carinho, o cuidado, o amor de Deus pelo seu Povo. 
O Evangelho apresenta-nos, num quadro dramático, o "rei" Jesus a interpelar 
os seus discípulos acerca do amor que partilharam com os irmãos, sobretudo 
com os pobres, os débeis, os desprotegidos. A questão é esta: o egoísmo, o 
fechamento em si próprio, a indiferença para com o irmão que sofre, não têm 
lugar no Reino de Deus. Quem insistir em conduzir a sua vida por esses crité-
rios ficará à margem do Reino. 
Na segunda leitura, Paulo lembra aos cristãos que o fim último da caminhada 
do crente é a participação nesse "Reino de Deus" de vida plena, para o qual 
Cristo nos conduz. Nesse Reino definitivo, Deus manifestar-Se-á em tudo e 
atuará como Senhor de todas as coisas. 
 

*** 
 

57. Em todo caso, também em consideração à atenção devida aos sacerdo-
tes, que muitas vezes desenvolveram o ministério com mérito e com o reco-
nhecimento das comunidades e para o bem dos mesmos fiéis, ligados pelos 
vínculos de afeto e gratidão aos seus pastores, pede-se que, do momento da 
criação de um determinado reagrupamento, o Bispo diocesano não estabele-
ça com o mesmo decreto que, em várias paróquias unidas e confiadas a um 
único pároco[74], outros párocos eventualmente presentes, ainda no exercício 
do ofício[75], sejam transferidos automaticamente ao ofício de vigário paroqui-
al, ou removidos, de fato, do seu cargo. 
58. Nestes casos, a menos que não se trate de uma concessão in solidum, 
compete ao Bispo diocesano, caso por caso, estabelecer as funções do sacer-
dote moderador de tais reagrupamentos de paróquias, unida as suas relações 
com o vigário da forania[76], no interior da qual foi constituída a unidade 
pastoral. 
 

 

(continua na página 3) 
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Tweets do Papa Francisco 
 
 
 
 
 
Em vez de exigir o que te falta, estende a mão 
a quem passa necessidade: assim multiplicarás 
os talentos que recebeste. (Mt 25,14-30) 
#DiaMundialdosPobres #EvangelhoDeDomingo   

… 
 
Todo o tipo de intolerância fundamentalista 
danifica as relações entre pessoas, grupos e 
povos, comprometamo-nos a viver e ensinar o 
valor do respeito, o amor capaz de aceitar as 
várias diferenças, a prioridade da dignidade 
humana. #TolleranceDay #FratelliTutti   

… 
 
Também um sorriso que partilhamos com o 
pobre é fonte de amor e alegria. Possa a mão 
estendida enriquecer-se sempre com o sorriso 
de quem não faz pesar a sua presença nem a 
ajuda que presta, mas alegra-se apenas em 
viver o estilo dos discípulos de Cristo.  

… 
 
«Maria conservava no coração todas estas coisas» (Lc 2,19). Tudo o que acontece ao 
seu redor termina em seu coração, onde passa pelo crivo da #oração e é por ela 
transfigurado. #AudiênciaGeral    

… 
 

A terra e os seus pobres têm urgente necessidade de uma economia saudável e de um 
desenvolvimento sustentável. Por isso, somos chamados a rever os nossos esquemas 
mentais e morais, para que estejam em conformidade com os mandamentos de Deus 
e com as exigências do bem comum.   

Conhecer a Laudato Si’, 
em Benfica  
 

‘O sonho de um mundo novo e de uma nova humani-
dade - Desafios e interpelações aos cristãos e às 
suas comunidades’ é o tema do curso presencial que 
o IDFC - Instituto Diocesano da Formação Crista, 
através da Escola de Leigos, vai promover na Paró-
quia de Nossa Senhora do Amparo de Benfica, no 5.º 
aniversário da encíclica Laudato Si’, do Papa Francis-
co. Com um contributo para despesas de 30 euros, 
esta formação vai ter como formador Juan Ambrósio 
e decorre em cinco sessões, às segundas-feiras, nos 
dias 23 de novembro, 14 e 21 de dezembro e 11 e 
25 de janeiro de 2021, das 21h00 às 22h15.  

 
Informações:  

213558026 ou escola.leigos@patriarcado-lisboa.pt  
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59. O reagrupamento de paróquias, uma vez criado segundo o direito – vica-
riato forâneo ou “unidade pastoral” – o Bispo determinará, segundo a oportu-
nidade, se nesse em cada uma das paróquias deva ser instituído o Conselho 
pastoral paroquial[77], ou no caso considerando-se melhor que tal compromis-
so seja confiado a um Conselho pastoral único para todas as comunidades 
interessadas. Em todo caso, as singulares paróquias integrantes do reagrupa-
mento, porque conservam a sua personalidade e capacidade jurídica, devem 
manter o próprio Conselho para os assuntos econômicos[78]. 
60. A fim de valorizar uma ação evangelizadora de conjunto e um cuidado 
pastoral mais eficaz, convém que se constituam serviços pastorais comuns 
para determinados âmbitos (por exemplo, catequese, caridade, pastoral da 
juventude ou familiar) para as paróquias do reagrupamento, com a participa-
ção de todos os componentes do Povo de Deus, clérigos, consagrados e fiéis 
leigos. 
 

VII.d. Zona pastoral 
61. Se várias “unidades pastorais” podem constituir um vicariato forâneo, ao 
mesmo modo, sobretudo nas dioceses territorialmente mais extensas, diver-
sos vicariatos forâneos, após escutar o Conselho presbiteral[79], podem ser 
reunidos pelo Bispo em “distritos” ou “zonas pastorais”[80], sob a coordenação 
de um Vigário episcopal[81] com poder executivo ordinário para a administra-
ção pastoral da zona em nome do Bispo diocesano, sob a sua autoridade e 
em comunhão com ele, além das especiais faculdades que este deseje atri-
buir-lhe caso por caso. 
 

VIII. Formas ordinárias e extraordinárias de confiar o cuidado pasto-
ral da comunidade paroquial 
62. Em primeiro lugar, o pároco e os outros presbíteros, em comunhão com o 
Bispo, são uma referência fundamental para a comunidade paroquial, pelo 
compromisso de pastores que corresponde a eles[82]. O pároco e o presbité-
rio, cultivando a vida comum e a fraternidade sacerdotal, celebram a vida 
sacramental para a comunidade e, juntos com essa, são chamados a organi-
zar a paróquia em tal modo a ser sinal eficaz de comunhão[83]. 
63. Em relação à presença e à missão dos presbíteros na comunidade paro-
quial, merece uma particular menção a vida comum[84]; essa é recomendada 
pelo cân. 280, ainda que não se configure como uma obrigação para o clero 
secular. A esse respeito, recorda-se o fundamental valor do espírito de comu-
nhão, da oração e da ação pastoral comum da parte dos clérigos[85], em vista 
ao efetivo testemunho de fraternidade sacramental[86] e de uma mais eficaz 
ação evangelizadora. 
64. Quando o presbitério experimenta a vida comunitária, então a identidade 
sacerdotal se reforça, as preocupações materiais diminuem e a tentação ao 
individualismo cede o passo à profundidade da relação pessoal. A oração co-
mum, a reflexão partilhada e o estudo, que não devem jamais faltar na vida 
sacerdotal, podem ser de grande apoio na formação de uma espiritualidade 
presbiteral incarnada no quotidiano. 
Em todo caso, será conveniente que, segundo o seu discernimento e no limite 
do possível, o Bispo leve em consideração a afinidade humana e espiritual 
entre os sacerdotes, os quais pretende confiar uma paróquia ou um reagru-
pamento de paróquias, convidando-lhes a uma generosa disponibilidade para 
a nova missão pastoral e alguma forma de partilha de vida com os irmãos[87]. 
 

 

Instrução A conversão pastoral da comunidade paroquial  
ao serviço da missão evangelizadora da Igreja. 
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www.paroquiasaodomingosdebenfica.pt 
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Horário das Missas em tempo do Estado de Emergência e re-
colhimento obrigatório… 
 
2ª-6ª: 19h * Sábados: 12h  *  Domingos e Dias Santos: 9h e 11h 
 
Igreja Nª Srª do Rosário - Domingos e Dias Santos: 12h 
 

Convento de S. Domingos - Domingos: 10h e 12h 
 
 

Horário das Confissões:         5as: 17h30. Outros dias, marcar na secretaria. 
 

Horário do Cartório:         3as e 5as: 17h00 às 19h00  

 Calendário Paroquial Dia  

Entrega dos símbolos da JMJ ao Patriarcado de Lisboa, em 
Roma 22 Novembro Domingo 

Ordenações, 15h30 29 Novembro Domingo 

Links para a transmissão das Missas: 
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube (clicar aqui):  
https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live  
 
Link de acesso à transmissão online do Facebook (clicar aqui):  
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124  

LEITURAS          22 - SOLENIDADE DE CRISTO REI 

Ez. 34, 11-17   /  Sal. 22 (23)  /  1 Cor. 15, 20-26. 28  /  Mt. 25, 31-46  /  Semana II do Saltério  

 

29 - DOMINGO I DO ADVENTO 
Is. 63, 16-17. 19b; 64, 2b-7   /  Sal. 79 (80)  /  1 Cor. 1, 3-9  /  Mt. 13, 33-3  /  Semana I do Saltério  

Sal. 23 (24) 

Sal. 95 (96) 

Sal. 97 (98) 
Sal. 99 (100) 

Sal. 83 (84) 

Sal. 94 (95) 

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  - 

23 
24 

25 

26 

27 

28 

https://www.youtube.com/channel/UCmBdcwrNHRTE0-P2n6LgPzA/live
https://www.facebook.com/profile.php?id=712897124

