
  

palavra … 
   
A devoção a Cristo Rei foi especialmente promovida pelo Papa Pio XI, 
que instituiu a respectiva festa litúrgica no decorrer do Ano Santo de 
1925, pela Encíclica "Quas Primas", para se celebrar no último Domingo 
de Outubro de cada ano. 
Esta devoção tem fundas raízes bíblicas, tanto no Antigo como no 
Novo Testamento, bastando lembrar que, no julgamento por Pilatos, 
Jesus se afirmou Rei, mas não à maneira do mundo. Além disso, o pró-
prio título de Cristo, nome grego que em hebraico se diz Messias e se 
traduz em português por Ungido, evoca a tradição antiga de se ungirem 
com óleo, para significar a penetração do Espírito Santo, os profetas, os 
sacerdotes e os reis. 
A festa de Cristo Rei, com o evangelho do juízo final, responde à mais 
universal das esperanças humanas. Assegura-nos que a injustiça e o mal 
não terão a última palavra e, ao mesmo tempo, exorta a viver de forma 
que o juízo não seja para nós de condenação, mas de salvação, e possa-
mos ser daqueles a quem Cristo dirá: «Vinde, benditos de meu Pai, 
entrai em posse do reino preparado para vós desde a fundação do mun-
do». 
A passagem evangélica é a da morte de Cristo, porque foi a partir desse 
momento que Cristo começou a reinar no mundo. Nesse momento na 
Cruz, podemos ler no evangelho, que pendia sobre sua cabeça a inscrição 
«Jesus é o Rei dos judeus»; os presentes desafiavam-no a mostrar aber-
tamente sua realeza e muitos, também entre os amigos, esperavam uma 
demonstração espectacular da sua realeza. Mas Ele escolheu mostrar 
sua realeza preocupando-se por um homem solitário e malfeitor dizendo
-lhe «em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso». 
Nesta perspectiva, a pergunta que devemos fazer nesta solenidade é se o 
Cristo Rei reina ou não dentro de mim, isto é, se a Sua realeza é reco-
nhecida e vivida por mim. Cristo é Rei e Senhor da minha vida? Quem 
reina dentro de mim, quem fixa os objectivos e estabelece as prioridades: 
Cristo ou algum outro (eu, o trabalho, a diversão, o prazer)?  

(continua na página 3) 
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comunidade … 
 

Paróquia de S. Domingos de Benfica é MADRINHA 
da Paróquia de NªSª d’Assunção do Waku-Kungo 

 Em 22 de Novembro de 1982, chegavam ao Waku-Kungo os três primeiros missio-
nários dominicanos em Angola: fr. João Domingos, fr. Gil Filipe e fr. José Nunes. A guerra 
civil intensificava-se e aquela zona estava cada vez mais isolada. Contudo, foram anos de 
profundo enraizamento dos dominicanos em Angola e na cultura daqueles povos, foram 
tempos de maravilhosas solidariedades e profícuos apostolados. 
 A paróquia do Waku-Kungo tinha cerca de 400 comunidades cristãs, agrupadas em 
35 centros e estes em 7 zonas pastorais (hoje, com a situação político-social mudada, tam-
bém a fisionomia da paróquia mudou um pouco). Mais parecia uma diocese que uma sim-
ples paróquia. Muitos dos cristãos católicos – cerca de 20 mil – eram deslocados de guerra. 
Todos os anos se baptizavam cerca de 4.500 adultos, depois de cerca de 3-4 anos de catecu-
menato. Também, anualmente, milhares de baptismos de crianças e casamentos (lembro-me 
que os primeiros baptismos que celebrei foram 49 crianças, em simultâneo; e os primeiros 
casamentos foram 110 pares noivos, em simultâneo…). Mas estes números de impressionan-
te quantidade não significavam nunca pouca exigência ou fraca qualidade; bem pelo contrá-
rio. 
 Podemos dizer que ali se vivia um modelo de Igreja verdadeiramente de ‘comunhão’, 
onde a Paróquia era uma ‘comunhão de comunidades’. Além disso, a responsabilidade dos 
cristãos era verdadeiramente partilhada, havia co-responsabilidade, eram visíveis numerosos 
serviços e ministérios exercidos pelo conjunto dos cristãos. 
 Foram também anos de duras experiências: a guerra, as faltas de água e luz, para 
muitos a falta de comida e de roupa, o sal ou o sabão a ganharem estatuto de ‘ouro’, as tro-
cas de gasóleo por cabritos ou cobertores, etc, etc. Mas tempos onde se aprendeu a descobrir 
e distinguir o que é mais importante e fundamental na vida daquilo que é apenas acessório 
(ainda que parecesse imprescindível à primeira vista). Foram tempos, afinal, de intensa 
experiência de fé, de valorização e aprendizagem do encontro com Deus e abandono con-
fiante no seu ser misericordioso. 
 Tempos inesquecíveis por quem por lá passou, depois daqueles 3 iniciais já também 
muitos outros, entre eles o fr. Paulo Silva, que esta Paróquia de S. Domingos de Benfica tão 
bem conhece. 
 Os dominicanos lá continuam. Hoje a comunidade é formada por 4 irmãos, três deles 
angolanos e o outro um português do grupo inicial – o fr. Gil. Rezemos por eles e mostremos
-lhes a nossa solidariedade. 
       Fr. José Nunes, op  

OFERTÓRIO PARA OS SEMINÁRIOS 
O ofertório das missas do passado fim de semana, destinado aos Seminários, rendeu € 930,00, 
o qual já foi entregue no Patriarcado de Lisboa. 
A todos o nosso agradecimento pela vossa generosidade. 
 

BANCO ALIMENTAR 
Realiza-se nos próximos dias 28 e 29 mais uma campanha de recolha de alimentos em super-
mercados do Banco Alimentar Contra a Fome. 
Apelamos a todos que sejam generosos para com aqueles que precisam de ajuda 



(cont. da página 1) 
Segundo São Paulo, existem duas formas possíveis de viver: ou para si mesmo ou para o  
Senhor (Rm 14, 7-9). Viver «para si mesmo» significa viver como quem tem em si mesmo o 
próprio princípio e próprio fim; indica uma existência fechada em si mesma, orientada 
somente pela própria satisfação e glória, sem perspectiva alguma de eternidade. Pelo contrá-
rio, viver «para o Senhor», significa viver por Ele, isto é, por e para sua glória, por e para 
seu reino.                                              
Na celebração de Cristo Rei do Universo somos desafiados a reafirmar a nossa fé em Cristo 
nosso Senhor e a nossa disposição em trabalhar para que o Reino de Deus aconteça no nosso 
mundo. Nessa missão universal os cristãos leigos têm a vocação de “procurar o Reino de 
Deus exercendo funções temporais e ordenando-as segundo Deus” e, assim possam 
“contribuir, a modo de fermento, por dentro, para a santificação do mundo”. 
 
††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 

Estandartes de Natal 
 

Surgiu recentemente em Portugal a plataforma "Estandartes de Natal 
2009" - um grupo de famílias que pretende partilhar com os seus 
amigos e vizinhos a alegria do Natal cristão. 
 
A ideia é fazer como já se faz em várias cidades espanholas, onde 
desde há alguns anos muitas famílias têm vindo tentar substituir os 
"pais natais" que se penduram ultimamente das varandas no Natal 
por uns "estandartes" com uma imagem do Menino Jesus para lem-
brar às pessoas o verdadeiro espírito e sentido do Natal. 

 
Evidentemente o objectivo não é fazer concorrência ao «pai natal», mas sim que se res-
pire um pouco mais um ambiente de Natal Cristão. 
Os estandartes vão ser vendidos pelo preço unitário de 15 euros. 
O objectivo é vender o maior número possível de estandartes, e que, a partir do dia 22 
de Novembro, (domingo anterior ao Advento) todos pendurem o estandarte do Menino 
Jesus numa janela ou varanda da sua casa, para que, até 29 
de Novembro, Primeiro Domingo do Advento, muitas pes-
soas os possam ver e, por conseguinte, querer comprar tam-
bém. 
 
A qualidade do tecido é muito boa, está forrado, e tem fitas 
para pendurar. 
 
Pode ser consultado o site da Plataforma com mais informa-
ç õ e s ,  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o :  h t t p : / /
www.estandartesdenatal.org/index.htm  
 
Faça o seu pedido na Recepção ou na Secretaria Paroquial. 

 



 

LEITURAS      22 -  XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO 

Dan. 7, 13-14         Sal. 92           Ap. 1, 5-8            Jo. 18, 33b-37            Semana II do Saltério 
23 - 2ª Feira - Dan. 1, 1-20            Sal. Dan. 3          Lc. 21, 1-4           
24 - 3ª Feira - Dan. 2, 31-45          Sal. Dan. 3          Lc. 21, 5-11         S. André Dung-Lac e Comp             
25 - 4ª Feira - Dan. 5, 1-28            Sal. Dan. 3          Lc. 21, 12-19        
26 - 5ª Feira - Dan. 6, 12-28          Sal. Dan. 3          Lc. 21, 20-28                       
27 - 6ª Feira - Dan. 7, 2-14            Sal. Dan. 3          Lc. 21, 29-33                   
28 - Sábado -  Dan. 7, 15-27          Sal. Dan. 3          Lc. 21, 34-36                    

29 -  I DOMINGO DO ADVENTO 
TOMA-SE O LECCIONÁRIO DOMINICAL DO ANO C 

Jer. 33, 14, 16       Sal. 24       1Tes. 3, 12 — 4, 2        Lc. 21, 25-36        Advento IV do Saltério 

Calendário Paroquial 

Acções Comunitárias 
  Dia  Local Hora 

Abertura da Venda de Natal 22 Novembro Domingo Centro 12.00 

Reunião dos Padres Colabo-
radores da Paróquia 26 Novembro Quinta Centro 11.00 

Reunião Conselho Económico 26 Novembro Quinta Centro 21.00 

Acções Sectoriais 
  Dia  Local Hora 

Reunião 1ª Equipa CPM 27 Novembro Sexta Centro 21.00 

Reunião Ministros Extraor-
dinários da Comunhão - 
Eleições 

28 Novembro Sábado Centro 17.30 

Contactos:        Pároco - Frei José Fernando da Silva Ferreira 
Morada: R. Raul Carapinha, 15 - 1500-541 LISBOA 

Telf. 217221350 - Fax 217221355 
Site da Paróquia - www.paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Email:  Pároco   - paroco@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Secretaria - secretaria@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Cartório  - cartorio@paroquia-saodomingosdebenfica.org 
Catequese - catequese@paroquia-saodomingosdebenfica.org 

Acontece …                 21 de Novembro - Aniversário 
Início da actividade evangelizadora dos Dominicanos na Comunidade de Waku-Kungo 


