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DOMINGO XXXIV DO
TEMPO COMUM (A)

O Senhor É Meu Pastor

A imagem proeminente de Deus nas leituras de hoje é o pastor. Esta pode ser uma imagem desconhecida para
os moradores da cidade, mas é uma imagem religiosa muito rica. A Bíblia nos diz que os primeiros israelitas
eram pastores, então eles sabem muito sobre pastores. Eles sabiam que os pastores seguem a peregrinação de
suas ovelhas e atendem às suas necessidades - não o contrário. Eles sabiam que os pastores viviam com suas
ovelhas nas montanhas por longos períodos, longe da família, dos amigos e do conforto da vida. Eles sabiam
que os pastores ajudavam no nascimento e na morte. Eles sabiam que tudo isso era um negócio sujo e
fedorento, e não era trabalho para os exigentes.
Muitas nações do mundo antigo, incluindo Israel, pensavam em seus reis como pastores do povo - líderes que
deveriam estar dispostos a fazer por seu povo o que o pastor faz pelas ovelhas. Isso explica por que, na festa
de Cristo Rei, representamos nosso rei como um pastor, em vez de um comandante militar vitorioso, como
muitos reis. Mais do que isso, ao longo de sua vida - em sua paixão e morte, e agora em sua glória ressuscitada
- Cristo cuida de nós e nos conduz como um pastor. Ele abraça a realidade da vida confusa e fedorenta. Ele é
um rei pastor, preocupado com nossas necessidades, procurando por nós quando parecemos estar perdidos. É
muito reconfortante saber que ele nos carrega nos ombros.
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO
ORAÇÃO COLECTA

Deus eterno e omnipotente, que no vosso amado Filho, Rei do universo, quisestes instaurar todas as
coisas, concedei propício que todas as criaturas, libertas da escravidão, sirvam a vossa majestade e Vos
glorifiquem eternamente. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade
do Espírito Santo.
LEITURA I Ez 34, 11-12.15-17

Leitura da Profecia de Ezequiel
Eis o que diz o Senhor Deus: «Eu próprio irei em busca das minhas ovelhas e hei-de encontrá-las. Como
o pastor vigia o seu rebanho, quando estiver no meio das ovelhas que andavam tresmalhadas, assim Eu
guardarei as minhas ovelhas, para as tirar de todos os sítios em que se desgarraram num dia de nevoeiro
e de trevas. Eu apascentarei as minhas ovelhas, Eu as levarei a repousar, diz o Senhor Deus. Hei-de
procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda tresmalhada. Tratarei a que estiver ferida, darei
vigor à que andar enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Hei-de apascentá-las com justiça. Quanto
a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus: Hei-de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre
carneiros e cabritos».
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 22 (23),

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará.
O Senhor é meu pastor: nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas
refrescantes e reconforta a minha alma.
Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos
não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo.
Para mim preparais a mesa à vista dos meus adversários; com óleo me perfumais a cabeça e o meu
cálice transborda.
A bondade e a graça hão-de acompanhar-me, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do
Senhor para todo o sempre.
LEITURA II 1 Cor 15, 20-26.28

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo S. Paulo aos Coríntios
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos, como primícias dos que morreram. Uma vez que a morte veio por
um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos; porque, do mesmo modo que em
Adão todos morreram, assim também em Cristo serão todos restituídos à vida. Cada qual, porém, na sua

ordem: primeiro, Cristo, como primícias; a seguir, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda.
Depois será o fim, quando Cristo entregar o reino a Deus seu Pai, depois de ter aniquilado toda a
soberania, autoridade e poder. É necessário que Ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo
dos seus pés. E o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Quando todas as coisas Lhe forem
submetidas, então também o próprio Filho Se há-de submeter Àquele que Lhe submeteu todas as coisas,
para que Deus seja tudo em todos.
Palavra do Senhor.
ALELUIA Mc 11, 9.10

Refrão: Aleluia.
Bendito O que vem em nome do Senhor! Bendito o reino do nosso pai David!
EVANGELHO Mt 25, 31-46

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quando o Filho do homem vier na sua glória com todos
os seus Anjos, sentar-Se-á no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão na sua presença e Ele
separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos; e colocará as ovelhas à sua direita
e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita: ‘Vinde, benditos de meu
Pai; recebei como herança o reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e
destes-Me de comer; tive sede e destes-Me de beber; era peregrino e Me recolhestes; não tinha roupa e
Me vestistes; estive doente e viestes visitar-Me; estava na prisão e fostes ver-Me’. Então os justos Lhe
dirão: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome e Te demos de comer, ou com sede e Te demos de
beber? Quando é que Te vimos peregrino e Te recolhemos, ou sem roupa e Te vestimos? Quando é que
Te vimos doente ou na prisão e Te fomos ver?’. E o Rei lhes responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas
vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais pequeninos, a Mim o fizestes’. Dirá então aos que estiverem
à sua esquerda: ‘Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o Diabo e os seus
anjos. Porque tive fome e não Me destes de comer; tive sede e não Me destes de beber; era peregrino e
não Me recolhestes; estava sem roupa e não Me vestistes; estive doente e na prisão e não Me fostes
visitar’. Então também eles Lhe hão-de perguntar: ‘Senhor, quando é que Te vimos com fome ou com
sede, peregrino ou sem roupa, doente ou na prisão, e não Te prestámos assistência?’. E Ele lhes
responderá: ‘Em verdade vos digo: Quantas vezes o deixastes de fazer a um dos meus irmãos mais
pequeninos, também a Mim o deixastes de fazer’. Estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida
eterna».
Palavra da salvação.
ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

Aceitai, Senhor, este sacrifício da reconciliação humana e, pelos méritos de Cristo vosso Filho, concedei
a todos os povos o dom da unidade e da paz. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus
convosco na unidade do Espírito Santo.
ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

Senhor, que nos alimentastes com o pão da imortalidade, fazei que, obedecendo com santa alegria aos
mandamentos de Cristo, Rei do universo, mereçamos viver para sempre com Ele no reino celeste. Ele
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

O CANTINHO DO BISPO
Caros Companheiros Católicos,
Neste domingo, a turma da Confirmação de 2020 finalmente poderá receber este Sacramento. Ao mesmo tempo que
felicito todos os Confirmados, seus patrocinadores, pais e amigos, desejo também expressar minha gratidão aos
mentores que os acompanharam em sua jornada para este dia. É também uma oportunidade para lembrar a todos nós
o significado deste sacramento, teológica e praticamente.
A Confirmação aperfeiçoa a graça batismal do Espírito Santo para nos associar mais intimamente à missão da Igreja
e ajudar-nos a dar testemunho da fé cristã. Este sacramento imprime uma marca espiritual e um caráter indelével na
alma cristã. Por isso, só podemos recebê-lo uma vez na vida. Desde o tempo dos apóstolos, a imposição das mãos é
reconhecida pela tradição católica como a origem do sacramento da Confirmação. Muito cedo, para melhor significar
o dom do Espírito Santo, uma unção com óleo perfumado (crisma) foi adicionada à imposição de mãos. Esta unção
destaca o nome “cristão”, que significa “ungido” e deriva do próprio Cristo a quem Deus Pai “ungiu com o Espírito
Santo”. Por esta razão, as Igrejas Cristãs Orientais chamam este sacramento de “Crisma”, ou seja, unção com Crisma.
No cristianismo latino, o termo “Confirmação” sugere que este sacramento confirma o batismo e fortalece a graça
batismal. A unção, no simbolismo bíblico e em outros simbolismos antigos, é rica em significado: o óleo é um sinal
de abundância e alegria; limpa (unção antes e depois do banho) e tornar flexível (unção de atletas e lutadores); o óleo
é um sinal de cura, pois é calmante para hematomas e feridas; e nos deixa radiantes de beleza, saúde e força.
Na nossa Diocese, a Confirmação não é exigida para se casar na igreja, mas é necessária se se pretende ser padrinho
no batismo e padrinho na confirmação.
Tenha um domingo sereno e uma ótima semana!
Bispo Wes
Intenções de Missa:
• Joáo Carlos Frias

●

Catedral de Santa Teresa - 22 de Novembro, 2020
Antonio Mansinho
●
Maria de Jesus Furtado

ANGARIADOR DE FUNDOS para a Sociedade São Vicente de
Paulo:
Autora e artista local, Joan Aspinall generosamente se ofereceu
para doar os lucros de seu último livro, “Querido Deus, Salve as
Crianças Nós somos o Futuro” para a Sociedade São Vicente de
Paulo. Este livro seria um ótimo presente de Natal para crianças
pequenas (a compra inclui uma dedicatória pessoal de Joan e
uma camiseta). Considere comprar um livro (apenas $ 20) para
apoiar o trabalho contínuo que fazemos na comunidade.
Folhetos e formulários de pedidos estarão disponíveis a partir do
final de semana de 28/29 de Novembro. Para mais informações,
contate o representante SVDP da sua paróquia ou envie um email para svdp@northrock.bm.

Sociedade São Vicente de Paulo - Programa de Vouchers de Natal:
A Sociedade São Vicente de Paulo voltará a distribuir vouchers de
alimentação aos necessitados no Natal. Se você souber de algum
paroquiano que poderia usar um voucher, entre em contacto com o
representante da sua paróquia SVDP, seu pastor ou envie um e-mail para
svdp@northrock.bm. Forneça o nome e número de telefone da pessoa,
junto com seu nome e número de telefone.
O prazo para receber nomes é Sexta-Feira, 4 de Dezembro.
A distribuição ocorrerá a partir de Segunda-Feira, 14 de Dezembro.
Obrigado pela sua ajuda em nos ajudar a alcançar os necessitados.

Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 29 de Novembro, 2020
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Natividade Correia
Antonio Medeiros
José Vieira

Sónia Franco
Stephanie Ferraz
Osvaldo Frias

Ana Maria Medeiros

Isabel Almeida

José Cunha

José Marques

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
1/11/20
8/11/20
15/11/20
22/11/20
29/11/20

Edmundo Faria e Família*
Gilberto Oliveira e Família*
José Oliveira e Família*
Manuel Medeiros e Família*
Rosarinha Araújo

Rosalina Pacheco e Família*
Paulo Jorge Moniz e Família*
José Marques e Família*
Ana Medeiros e Família*
Fátima Sousa

Antero Bento e Família*
José Benevides e Família*
António Chibante e Família*
Fátima Pacheco e Família*
Fátima Sousa

António Pacheco e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
Luis Barroso e Família*

