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 Último Domingo do ano litúrgico - Cristo Rei
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Com a solenidade de Cristo, REI
DO UNIVERSO, encerramos hoje
o Ano Litúrgico (Ciclo C).

Os reinos estão, hoje, muito de-
sacreditados. No entanto, na Bíbli-
a, o tema é muito usado,  no Anti-
go e no Novo Testamento.

A Palavra de Deus deixa claro
que é uma realeza diferente,  que
se exerce no amor, no serviço, no
dom da vida.

Na 1ª Leitura David é ungido rei
de todo o Povo de Israel. O seu
reino tornou-se símbolo do Reino
de paz e de justiça,  que um dia
Deus teria instaurado na terra.

Os Profetas prometeram a
chegada de um descendente de
David, que iria realizar esse so-
nho. Israel esperou durante
muitos séculos essa Vinda.

O Evangelho apresenta a rea-
lização dessa promessa: o nosso
Rei  preside esse Reino no Trono
da CRUZ.www.esposendeonline.com; www.jf-curvos.pt; Email: armindopatrao@gmail.com
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Rei de quem e de quê?

RRRRR UUUUU MMMMM OOOOO
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A Cena é surpreendente e decep-
cionante para os homens. Cristo
não aparece sentado num trono de
ouro,  mas pregado numa cruz, com
uma horrível coroa de espinhos na
cabeça, com uma irónica inscrição
pregada na cruz: “ J.N. REI dos Ju-
deus”.  Ele não está rodeado de
súbditos fiéis, que O louvam,  mas
dos chefes dos judeus que O in-
sultam, e dos soldados que O es-
cernecem. Nada se identifica com
poder, com autoridade, com realeza
terrena.

Contudo, a inscrição, irónica aos
olhos dos homens,  descreve com
precisão a situação de Jesus, na
perspectiva de Deus: Ele é “rei”,
que preside, da cruz, a um “Reino”
de serviço, de amor, de entrega, de
dom da vida.

O quadro é completado por uma
cena bem significativa... Ao lado de
Jesus estão dois malfeitores,
crucificados..//..(continua na pág. 4)

(continuação da página 1)
...//.. com ele. Enquanto um O

insulta, representando os que re-
cusam a proposta do “Reino”,  o
outro, no suplício da cruz, reco-
nhece a realeza de Jesus e pede
um lugar nele. Jesus garante-lhe:
“Hoje mesmo estarás comigo no
paraíso”.

A cruz é o Trono, em que se ma-
nifesta plenamente a realeza de
Jesus, que é perdão e vida plena.
A Cruz é expressão máxima de vida
feita Amor e Entrega;

Na 2ª leitura São Paulo apre-
senta um Hino litúrgico da Igreja
primitiva, que celebra a Realeza
e a soberania de Cristo sobre toda
a criação. Cristo é o centro da vida
e da história.

Esta centralidade de Cristo está
presente na reflexão, na cateque-
se e vida da Igreja, ou há outros
deuses que ocupam seu lugar?

A liturgia afirma:  “Seu Reino,
Eterno e Universal, é o Reino da
Verdade e da Vida, Reino da
Santidade e da Graça. Reino da
Justiça, do Amor e da Paz”.

Lendo o Evangelho, vemos que:
- A Missão de Cristo  nessa ter-

ra foi precisamente inaugurar o
Reino de Deus...

- A Missão da Igreja consiste
em perpetuar na História o anún-
cio do Reino de Deus e convocar
os homens para a tarefa de
construí-lo na terra.

- Jesus convida-nos  a fazer
parte desse Reino e a trabalhar
para que esse Reino chegue ao

coração de todos. É justamente es-
sa a missão do Leigo : Ser “Pro-
tagonista da Evangelização”. É o
que ele nos convida a rezar no Pai
Nosso:  “Venha a nós o vosso
Reino!”

Celebrar a festa de Cristo Rei
- Não é celebrar um Deus forte,

dominador, que se impõe aos ho-
mens do alto de sua omnipotência
e que os assusta com gestos es-
pectaculares;

- É celebrar um Deus que serve,
que acolhe e que reina nos cora-
ções com a força desarmada do
amor.  A Cruz é o trono de um Deus
que recusa qualquer poder e es-
colhe reinar no coração dos ho-
mens através do amor e do dom da
vida. Por isso, a festa de Cristo
Rei convida-nos a repensar a nossa
existência e os nossos valores.

Diante deste “Rei” despojado de
tudo e pregado numa cruz, não nos
parecem completamente ridículas
as nossas pretensões de honras, de
glórias, de títulos, de aplausos, de
reconhecimento?

Diante deste “Rei” que dá a vida
por amor, não nos parecem comple-
tamente sem sentido as nossas ma-
nias de grandeza, as lutas para
conseguirmos mais poder, as inve-
jas mesquinhas,  as rivalidades que
nos magoam e separam dos ir-
mãos?

Diante deste “Rei” que se dá sem
guardar nada para si,sentimo-nos
convidados a fazer da vida um dom?

Certamente sentimo-nos felizes
em sermos cidadãos desse Reino.



  Paróquia de Palmeira
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 Intenções de Missas
2.ª F-26: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Fernando Santos  m.c. filha

Sandrina ( 5.ª das 10 pedidas)
- Pelos avós (Manuel e Maria) de

Maria A. Venda (4.ª das 5 pedidas)
4.ª F - 28: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Pai (António) de Francisco Agra

Venda (4.ª das 10 pedidas)  - Almas
6.ª F - 30: às 18h10:  reza do terço;

às 18h30:  missa por:
- Almas
- Aniv. Mário Faria Neves  m.c. viúva
Sábado – 01:  Às 17h00, missa por

  - Pelas almas
- Aniv. Inácio Rodrigues Cabreira

m.c. filha Amélia
Domingo – 02:  Às 8h00: Pelas

Almas  m.c. Associação
Às 11h00 : - Pelo Povo

Servir altar 01/02 Dezembro
Sábado - 01: Às 17h00 : Leitores:

Catequisandos do 8.º ano, da cate-
quista Arminda Santos

Domingo - 02:  Às 8h00:  Maria Afon-
so Faria José Per. Venda,  Vera Silva
Às 11h00:  Paula Miranda, António
Per. Venda e Natália Brito
Acólitos na missa das 11h00:  8.º
ano, grupo catequista Luisa Capitão

  Inauguração do Centro
Paroquial

Tudo leva a crer que a inauguração
oficial do Centro Paroquial, com as 3
grandes valências e funções para a
comunidade, ou seja, casa mortuária,
auditório e Centro de Catequese (este
já a funcionar quase há 3 anos), seja
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Paróquia de Curvos
 Intenções de Missas
3.ª F- 27: às 7h45 da manhã, na

Capela S. Torcato:  reza do terço; às
8h00:  missa por:

-  Almas  m.c. Associação
- Maria Augusta Pereira Martins

m.c. Andreia
 5.ª F - 29:  às 18h10, na Capela

da Rateira: reza do terço; às 18h30 ,
missa por:

 - António Rodrigues Amorim e Adão
Boaventura  m.c. neta Teresa

- A S. Bento  m.c. Amélia Carvalho
Sábado – 01:  Às 18h15, missa por
- Aniv. Maria Marta Sousa Martins

m.c. filhas
- Aniv. Joaquim Alves Miranda  m.c.

filha Maria José
Domingo - 02: às 9h30:
- Ao Santíssimo (cantada)  m.c.

Confraria Atenção:  precedida de
Adoração e Procissão

Servir altar 01/02 Dezembro
 Sábado - 01: Leitores  às 18h15:

Angela Faria, Lionel Vale e Tânia de
Jesus Acólitos:  10.º Ano (2.º grupo)

Domingo - 02:  às 9h30:  Céu
Afonso, António Sá e Ivone Ribeiro.
Acólitos:  André e Sara Garrido

Jovens META organizam
feirinha

A fim de angariar verbas para as
suas actividades, o grupo de Jovens
META vai organizar no final da
Eucaristia do dia 2 de Dezembro uma
Feirinha, como de costume nos
subúrbios do Salão Paroquial

Continuação Página Palmeira
O CICS pede para avisar

 da freguesia, na Escola de Barral.

realizada no dia 9 ou 16 de Dezembro,
inserida nas festas das padroeiras e/
ou de Natal.

O auditório servirá já de palco para
as festas de Natal da escola do 1.º ciclo
e da Catequese Paroquial com a parti-
cipação do grupo incipiente de Jovens.

Um grande presépio será feito no
Foyer de entrada do Auditório (entrada
principal).

O recinto do adro, a praça do Centro
Paroquial e a torre da Igreja serão
iluminadas durante todo o mês de
Dezembro, a partir do dia 8.

É a freguesia/paróquia que está em
festa. Pelos motivos comuns a todos
os cristãos (Natal) e também por
motivos particulares de alegria e júbilo
relacionados com a comunidade cristã
de Palmeira nos seus melhoramentos.

Feirinha...grande
A  Ana Lima vai promover, no fim de
semana de 8 e 9 de Dezembro, mais
uma "feirinha....grande", cujo produto
reverterá para as festas deste mês de
Dezembro. Com legumes, oferta do Sr.
Fernando Portela, e outros produtos,
com pequenas (grandes) rifas, com ou-
tras campanhas e dádivas, tudo vai ser
festa e ambiente próprio de Natal
Colaborem. Há ainda dificuldades que
temos de vencer no tocante a verbas
necessárias para metas que temos no
horizonte, relacionadas com o Centro
Paroquial. Tudo junto...dá "paróquia".
Boa tarde.

 O CICS pede para avisar
O CICS vai organizar no dia 15 de De-
zembro, pelas 12 horas, um almoço de
Natal para os idosos...(continua pág. 3)

Os interessados deverão inscrever-se
na Junta de Freguesia até ao próxi-
mo dia 7 de Dezembro.      Tomané

Marinhas na TVI
Neste domingo, dia 25 e dia de

Cristo Rei, a TVI transmite directa-
mente da Igreja Matriz das Marinhas
a Eucaristia habitual das 11h00.

Tal facto tem a vantagem de congre-
gar toda a comunidade num esforço
comum, dinamizando todos os secto-
res da pastoral e da sociedade civil
que, com certeza, se vão querer mos-
trar nesse dia nos écrans da televisão.

Que seja para bem da comunidade
e sirva de incentivo para outras
comunidades, incluindo as nossas.

Auditório Centro Paroquial
Palmeira  pode ser visitado

Neste sábado e domingo, dias 25 e
26, o auditório pode ser visitado por
quem quiser, pois estará aberto ao
público.
Colocadas que estão as 239 cadei-
ras, já dá imagem aproximada daqui-
lo que vai ser no futuro..
Algumas festas estão já programadas
para o mesmo: Escola de Barral (po-
deriam ser ambas) no dia 14,
catequese em geral no dia 23, talvez
1 ou 2 concertos natalícios de que se
dará conhecimento. Isto para além da
inauguração que espero seja no dia
16 de Dezembro, com a presença das
autoridades. Ver-se-á.
Algumas campanhas estão em
curso.  Sobretudo para o som e
cortinados do Palco. E só estas 2
parcelas vão ultrapassar os 30.000
euros. Acudam-me!


