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CRISTO, REI DO UNIVERSO
SOLENIDADE (B)

Sua Majestade
Esta é uma forma interessante de
tratamento. Não é realmente um título
como Rei ou Senhor. Nem identifica
uma função atribuída à realeza, como o
faz o governante. Refere-se a uma
posição de excelência. Pertence à
posição da própria realeza, e não à
pessoa nessa posição. O que é
majestade e por que atribuímos isso a
algumas pessoas? Originalmente, as
pessoas acreditavam que os indivíduos
reais eram descendentes dos deuses.
Isso provavelmente explica a noção de
majestade real. As leituras da festa de
hoje mostram que Jesus virou as ideias
de realeza e majestade real de cabeça
para baixo.
O filho do homem em Daniel era um
ser celestial sobre o qual “domínio,
glória e realeza” (7:14) foram
concedidos por Deus. A realeza desta
figura é universal e eterna. Nos
Evangelhos, Jesus frequentemente se
identifica com este título. Quando ele
faz isso, ele está fazendo uma
reclamação sobre sua identidade. A
passagem do Apocalipse descreve
Jesus como este filho do homem, um
ser celestial que vem “entre as nuvens”
(1: 7) como “o governante dos reis da
terra” (1: 5).
Na cena do Evangelho, Jesus é
interrogado sobre sua identidade. Ele insiste que sua realeza nasce do amor e serviço, não do poder e da força.
É claro que sua majestade real flui de quem ele é, não de qualquer posição política que possa ocupar. Chamá-lo
rei, como fazemos com o salmo responsorial de hoje, foi uma declaração política muito perigosa para seus
primeiros seguidores, pois afirmava que Jesus é o Senhor, não César.
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO - SOLENIDADE

ANTÍFONA DE ENTRADA Ap 5, 12; 1, 6
O Cordeiro que foi imolado é digno de receber o poder e a riqueza, a sabedoria, a honra e o louvor. Glória
ao Senhor pelos séculos dos séculos.
Diz-se o Glória.
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 Dan 7, 13-14
Leitura da Profecia de Daniel
Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante a um filho do
homem. Dirigiu-Se para o Ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-lhe entregue o poder, a
honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas O serviram. O seu poder é eterno, não passará jamais,
e o seu reino não será destruído.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 92 (93)
Refrão: O Senhor é rei num trono de luz.
O Senhor é rei,
revestiu-Se de majestade,
revestiu-Se e cingiu-Se de poder.
Firmou o universo, que não vacilará.
É firme o vosso trono desde sempre,
Vós existis desde toda a eternidade.
Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé,
a santidade habita na vossa casa
por todo o sempre.

LEITURA II Ap 1, 5-8
Leitura do Apocalipse
Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra. Àquele que nos
ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus seu Pai, a Ele
a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen. Ei-l’O que vem entre as nuvens, e todos os olhos O
verão, mesmo aqueles que O trespassaram; e por sua causa hão-de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim.
Amen. «Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que há-de vir, o Senhor
do Universo».
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. Refrão
EVANGELHO Jo 18, 33b-37
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos Judeus?». Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes,
ou foram outros que to disseram de Mim?». Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os
sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus respondeu: «O meu reino não é deste
mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos
judeus. Mas o meu reino não é daqui». Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?». Jesus respondeu-lhe: «É
como dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que
é da verdade escuta a minha voz».
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.

Martirológio
Memória da Apresentação da Virgem Santa Maria. No dia seguinte à dedicação da basílica de Santa Maria
a Nova, construída junto ao muro do antigo templo de Jerusalém, celebra-se a dedicação que fez de si mesma
a Deus desde a infância aquela que seria a Mãe de Deus, movida pelo Espírito Santo, que a encheu de graça
desde a sua Imaculada Conceição.

O CANTINHO DO BISPO
Caros Companheiros Católicos,
Save The Children publicou um relatório chocante sobre crianças pobres na Europa. Embora a Europa seja considerada
uma das regiões mais ricas e socialmente ambiciosas do mundo, ela não consegue alimentar seus próprios filhos. Vinte
milhões de jovens europeus vivem na pobreza. Na Itália, o número de crianças pobres aumentou em 200.000 em
comparação com o ano passado. Famílias numerosas e migrantes são os mais vulneráveis.
De acordo com Antonella Inverno, da filial italiana da Save The Children, a pandemia demonstrou visivelmente que os
governos são ineficazes para ajudar os ambientes mais ameaçados. É também preocupante que a pobreza infantil esteja se
tornando um problema generalizado na Europa. Também em um país próspero como a Alemanha, uma em cada quatro
crianças corre o risco de pobreza. Na Espanha e na Romênia, uma em cada três crianças vive abaixo da linha da pobreza.
Até mesmo o trabalho não está mais protegido da pobreza.
“Em países como Espanha ou Holanda, quarenta por cento das crianças em risco de pobreza vivem em famílias onde ambos
os pais têm empregos. Isso mostra que a classe dos chamados trabalhadores pobres ainda está crescendo. Assim,
problemática é a qualidade do trabalho e a política familiar, especialmente em relação a famílias numerosas ou imigrantes.
Além disso, a pobreza material está intimamente relacionada com a pobreza educacional. A regra de que aqueles que não
nasceram em um ambiente privilegiado terão cada vez mais problemas para obter uma educação adequada. permitem-lhes
sair da pobreza, está a tornar-se cada vez mais evidente. Relaciona-se com a qualidade da educação, dos cuidados de saúde,
da habitação e da alimentação. O problema da pobreza alimentar voltou à Europa. Mais uma vez, há crianças que não têm
pelo menos uma refeição completa por dia. Em outras palavras, as crianças pobres na infância têm maior probabilidade de
ser pobres também na idade adulta. "
Tenha um fim de semana repousante e uma semana abençoada!

Bispo Wes
Intenções de Missas: Catedral de Santa Teresa: 21 de Novembro, 2021
• José Fernando Pimentel
● Antonio Pimentel

●

Antonio Mansinho

A árvore de Natal anual será decorada e colocada na parte de trás da igreja no dia 28 de Novembro. Por favor, pegue
numa etiqueta e compre um presente para uma criança carente. A coleta de presentes será no dia 19 de Dezembro.
Reflita, hoje, sobre o tue dever de ajudar a trazer o Reino de Deus aqui e agora. Começa com o teu dever de permitir que o Reino de
Deus cresça dentro de ti e a tua família. A partir daí, estejas aberto para as muitas maneiras pelas quais Deus deseja usar-te para ajudar
outros a fazerem o mesmo. Ao fazer isso, não tenhas medo de trabalhar para o estabelecimento externo do Reino de Deus em tudo o
que fizeres e em tudo o que estiver sob tua responsabilidade. Jesus é Rei e deseja reinar em todos os lugares. Coopere com Ele, e Seu
Reino realmente virá.
Meu glorioso Rei, eu o escolho como Rei da minha vida e dedico a Vos todas as minhas ações e empreendimentos. Por favor, use-me
para promover o Seu Reino. Oro por sabedoria, prudência e coragem, pois sou enviado por Vos para ajudar a trazer o Seu reino
misericordioso e justo na vida de todas as pessoas e em todo o Universo que Vos criou. Que venha o Teu Reino e seja feita a Tua
vontade! Jesus eu confio em vós.
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa – 28 de Novembro, 2021
Ministros da Comunhão:
Lurdes Faria
Jose Benevides
Leitores:
Antonio Medeiros
Sandra Bolarinho
Coletores:
José Benevides
João Jerónimo

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
7/11/21
14/11/21
21/11/21
28/11/21

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

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

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

Lúcia Piedade e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
Luis Barroso e Família*

