
 

 
 

Palavra  

REI DO AMOR 
  

Jesus é Rei. Certamente. Contudo, esta confissão de fé carece 
de algum cuidado na sua formulação e compreensão. De facto, 
Jesus proclamou o Reino de Deus, disse que o Reino de Deus já 
estava presente onde Ele também estava, a Pilatos respondeu 
afirmativamente quando lhe perguntaram se era rei, na cruz 
aparece o atributo ‘rei dos judeus’. Por outro lado, Jesus disse a 
Pilatos que o seu reino não era deste mundo, aos discípulos pe-
diu várias vezes que não fossem como os reis e chefes deste 
mundo, Ele próprio nunca teve exército (como é próprio de to-
dos os reis da terra) e até ordenou a Pedro que guardasse a 
espada… 

Jesus, então, é rei, mas um rei especial. A realeza sempre é sinónimo de ‘maior’, 
de ‘superlativo’. Então sim, Jesus é o rei do amor (ninguém amou mais do que 
Ele), é o rei do serviço (ninguém se colocou mais ao serviço dos outros do que 
Ele), Ele reina nos nossos corações (na medida que é a Ele que nós queremos 
seguir e servir (a mais nenhum rei, presidente ou governante da terra), Jesus é 
rei enquanto Bom Pastor, Jesus reina, desde o céu (junto do Pai), para que ne-
nhum poder do mal possa destruir a maravilhosa obra da criação, para que o mal 
não possa vencer definitivamente o bem! 
 

FR. JOSÉ NUNES © Dominicanos 

 
*** 

 

SOLENIDADE DE CRISTO REI 
 
No ano 325, ocorreu o primeiro Concílio Ecumênico na cidade de Nicéia, Ásia Me-
nor. Na ocasião, foi definida a divindade de Cristo contra as heresias de Ario: 
"Cristo é Deus, Luz da luz, Deus verdadeiro do Deus verdadeiro". Após 1600 
anos, em 1925, Pio XI proclamou o modo melhor para superar as injustiças: o 
reconhecimento da realeza de Cristo. De fato, escreveu: “Visto que as festas têm 
maior eficácia do que qualquer documento do magistério eclesiástico, por captar a 
atenção de todos, não só uma vez, mas o ano inteiro, atingem não só o espírito, 
mas também os corações” (Encíclica Quas primas, 11 de dezembro 1925). 
 
A data original da festa de Cristo Rei era o último domingo de outubro, ou seja, 
no domingo que precedia a festa de Todos os Santos, mas, com a nova Reforma 
de 1969, foi transferida para o último domingo do Ano Litúrgico. Desta forma, fica 
claro que Jesus Cristo, o Rei, é a meta da nossa peregrinação terrena. Os textos 
bíblicos mudam em todos os três anos, para que possamos conhecer, plenamen-
te, a figura de Jesus. 

NÃO ESQUEÇA QUE ...   
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Informando 
 

“A multidão permanecia lá e observava. Os príncipes dos sacerdotes escarneciam de Jesus, 
dizendo: “Salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus”! Do 
mesmo modo zombavam dele os soldados, que se aproximavam dele, ofereciam-lhe vinagre 
e diziam: “Se és o rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo”. Acima de sua cabeça pendia esta 
inscrição: “Este é o rei dos Judeus”. Um dos malfeitores, ali crucificados, blasfemava contra 
ele: “Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos”! Mas, o outro o repreendeu: “Nem 
sequer temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Para nós, isto é justo: recebemos o 
que mereceram os nossos crimes, mas este não fez mal algum”. E acrescentou: “Jesus, 
lembra-te de mim, quando tiveres entrado no teu Reino!”. Jesus respondeu-lhe: “Em verda-
de te digo: hoje estarás comigo no Paraíso”." (Lc 23,35-43). 
 
Última etapa 
Celebramos, hoje, o último domingo do Ano Litúrgico, chamado Solenidade de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Esta meta foi-nos indicada no I Domingo do Advento e, 
hoje, a atingimos. Visto que o Ano Litúrgico representa a nossa vida em miniatura, esta 
experiência primeiro nos ensina e, depois, nos recorda, que estamos a caminho ao encontro 
com Jesus, o Esposo, que virá como Rei e Senhor da vida e da história. Referimo-nos à sua 
segunda vinda: a primeira, quando veio como um humilde Menino, depositado na manje-
doura (Lc 2, 7); a segunda, quando retornará na sua glória, no final dos tempos. Esta vinda 
é celebrada, liturgicamente, hoje. No entanto, há outra vinda intermediária, que vivemos, 
hoje, na qual Jesus se apresenta a nós com a Graça dos seus Sacramentos e na pessoa de 
cada um dos "pequeninos" do Evangelho - “Em verdade vos declaro: se não vos tornardes 
como criancinhas, não entrareis no Reino dos Céus”... (Mt 18,2), isto é, somos convidados a 
reconhecer Jesus na pessoa dos nossos irmãos e irmãs, a negociar os talentos recebidos, a 
assumir nossas responsabilidades todos os dias. – Ao longo deste caminho, a liturgia se 
oferece a nós como escola de vida para educar-nos a reconhecer o Senhor, presente na vida 
cotidiana, e preparar-nos para a sua última vinda. 
 
Uma festa que nos indica o caminho 
O ano litúrgico é o símbolo do caminho da nossa vida: tem um início e um fim, rumo ao 
encontro com o Senhor Jesus, Rei e Senhor, no Reino dos Céus, quando entrarmos pela 
porta estreita da "irmã morte "(São Francisco). Pois bem, no início do Ano Litúrgico (I Do-
mingo do Advento), foi-nos indicada, de antemão, a meta à qual devemos dirigir nossos 
passos. É como se, em vista de um exame, soubermos, um ano antes, as perguntas e as 
perguntas! Mas, isso teria sido um exame desonesto. Na liturgia, porém, este é um dom do 
Mestre Jesus, porque nos permite saber qual o caminho que devemos seguir (Jesus, o Ca-
minho), com quais pensamentos seguir (Jesus, a Verdade), e qual esperança que deverá 
nos animar (Jesus, a Vida - Cf. Jo 14,6). 
 
Um Rei na cruz 
A passagem do Evangelho apresenta-nos o Rei na cruz, entre dois ladrões. Se recordarmos 
a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, entre cantos e danças (Cf. Lc 19,28-40), ficamos 
admirados pelo modo com o qual, no final, será apresentado no "trono da Cruz". Aqui, ele 
também se depara com um ladrão, que zomba da sua realeza: “Se és o Cristo, salva-te a ti 
mesmo e salva-nos!”. O outro, por sua vez, diz: “Jesus, lembra-te de mim, quando tiveres 
entrado no teu Reino!”, reconhecendo a realeza de Jesus. Com efeito, a força da realeza de 
Jesus consiste, precisamente, no que o “bom ladrão” declarou: o amor. Um amor sem con-
fins, misericordioso, reflexo daquela realeza com a qual Jesus foi acolhido em Jerusalém: 
“Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso; ele vem montado em um jumento" (Zc 9,9). 
 
Servir a Si ou aos outros? 
Jesus não colocou “a sua pessoa” antes de tudo e de todos, como seus acusadores queri-
am:  “Salvou a outros, que se salve a si próprio, se é o Cristo, o escolhido de Deus!” (v. 
35); depois, os soldados: “Se és o rei dos Judeus, salva-te a ti mesmo” (v. 37) ; enfim, o 
primeiro ladrão: “Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos!”  (v. 39). 
Jesus não veio para servir a si mesmo, mas para servir; não veio para servir-se do "seu 
poder", mas para se doar, totalmente, aos outros. Para salvá-los. Eis a realeza de Jesus, 
que não é entendida. Trata-se da realeza do amor, do perdão, do serviço, que Jesus veio 
nos trazer. Graças à Cruz, ele foi vitorioso!.  
 

In www.vaticannews.va/pt 
 



Informando  

«Dispostos ao sim, fazer como a mãe» 
Vivência Advento e Natal 2022-2023 

 
O presente ano pastoral será marcado pela realização 
da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023. Tere-
mos o privilégio de acolher este grande acontecimento 
no qual participarão milhares de jovens de todo o mun-
do e ao qual também as famílias e crianças se querem 
associar. Quem nos guia é Maria que, depois do seu 
“sim”, se levanta e parte apressadamente (cf. Lc 1, 
39). Esta proposta pretende levar as famílias da nossa 

comunidade a “imitar” os gestos de Maria, dizendo “sim” a Deus e partindo em 
missão. 
O departamento de Catequese da infância do patriarcado propõe um percurso que 
consta de quatro momentos: 
   1. Encontro com pais e filhos, na comunidade, na primeira semana do Advento; 
   2. Liturgias familiares em casa e partilha na comunidade, durante as restantes 
semanas do tempo de Advento; 
   3. Liturgia familiar de Natal em casa e ações de missão, durante o tempo de 
Natal; 
   4. Partilha do caminho feito com a comunidade, na solenidade da Epifania. 
 

Mais informações: catequese.patriarcado-lisboa.pt/ 

JRS Portugal lança a campanha  
«Mais do que um Lugar-Comum» 

 
O Serviço Jesuíta aos Refugiados (JRS – Portugal) vai 
celebrar o Giving Tuesday, dia 29 deste mês, com o lan-
çamento da campanha «Mais do que um Lugar-Comum». 
Esta campanha que tem como objetivo a “angariação de 
fundos para a requalificação de espaços comuns no Cen-
tro Pedro Arrupe (CPA)”, um centro que tem por missão 
“acolher migrantes em situação de carência económica e 
social”, refere uma nota enviada à Agência ECCLESIA. 
O CPA tem capacidade para receber até 25 pessoas, e 
acolhe atualmente cerca de 15 nacionalidades diferentes. 

“O tempo médio de permanência no centro é de 10 meses, durante os quais as 
pessoas constroem o seu projeto de vida, e dão os primeiros passos no seu pro-
cesso de integração em Portugal”, informa a nota. 
«Mais do que um Lugar-Comum» é uma campanha que pretende criar as condi-
ções para transformar o espaço, com o objetivo de desenvolver atividades de for-
mação para os residentes do centro, com enfoque no ensino da língua portuguesa 
e na dinamização de workshops com enfoque na capacitação para a empregabili-
dade. 
O «Giving Tuesday» é um dia em que se celebra a solidariedade, em que as orga-
nizações da sociedade civil fazem vários apelos à participação ativa da sociedade 
na construção e apoio a respostas sociais, por todo o mundo. 
Este dia nasceu como resposta a movimentos de natureza comercial e materialis-
ta, como a «Black Friday» e a «Cyber Monday», e tem por objetivo sensibilizar as 
pessoas para a necessidade de assinalarem, também, um dia em que contribuem 
para a comunidade em seu torno. 
Este ano, o «Giving Tuesday» celebra-se a 29 de novembro, e a campanha de-
correrá durante toda a época natalícia. 

https://catequese.patriarcado-lisboa.pt/site/index.php?id=11542
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Link para as transmissões online…  
 
 

Link de acesso à transmissão online do Youtube:  
https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica (clicar aqui) 

 

Horário das Eucaristias…   
 

 22 a 26 de novembro, de Segunda a Sexta, às 9h e 19h 
 27 de novembro, Sábado, às 12h e 18h - Domingo I do Advento  (vespertina) 
 28 de novembro, Domingo, às 9h, 11h e 18h - Domingo I do Advento 

LEITURAS          20 - SOLENIDADE DE CRISTO REI 

2 Sam. 5, 1-3  /  Sal. 121 (122)  /  Col. 1, 12-20  /  Lc. 23, 35-43  /  Semana II do Saltério 

 

28 - DOMINGO I DO ADVENTO 

Is. 2, 1-5  /  Sal. 121 (122)  /  Rom. 13, 11-14  /  Mt. 24, 37-44  /  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 
Ap. 20, 1-4. 11—21, 2 
Ap. 22, 1-7 

- 2ª Feira - 
- 3ª Feira - 
- 4ª Feira - 
- 5ª Feira - 
- 6ª Feira - 
- Sábado - 

22 
23 
24 
25 
26 
27 

 Calendário  Dia  

Dia 23 JMJ - Vigararias da cidade de Lisboa, 
Pontinha 23 de novembro Quarta 

Celebração Penitencial, Catequese 26 de novembro  Sábado 

Informações…  
 

O Bar da paróquia está aberto com o seguinte horário: 
• Segunda a Sexta das 8h às 10h 
• Sexta das 21h às 23h30 
• Sábado das 9h30 às 13h 
• Domingo das 8h30 às 13h 

https://www.youtube.com/c/ParoquiaSaoDomingosdeBenfica

