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DOMINGO XXXIV DO
TEMPO COMUM (C)

Salve, Cristo Nosso Rei

As leituras da festa de hoje criam uma colagem de imagens que captam diferentes características da realeza de
Cristo. “Pastor” nos garante que seu governo real é caracterizado pela ternura. “Rei de Israel” o localiza
diretamente no tempo e no espaço humano. “Imagem do Deus Invisível” aclama sua origem divina.
“Primogênito de toda a Criação” o coloca sobre todo o mundo criado. “Fonte de todas as coisas criadas” o
reconhece como o modelo segundo o qual todas as coisas foram formadas. “Cabeça do Corpo, a Igreja” sublinha
a intimidade e a inter-relação entre ele e todos os que se unem a ele pela fé e pelo batismo. O “primogênito dos
mortos” aclama sua ressurreição e garante a ressurreição daqueles que o seguirão na morte.
A imagem evangélica de Cristo como o rei crucificado interpreta claramente todas as outras imagens. Ele é um
pastor que protege seu rebanho com sua vida, um rei que governa com dedicação apesar da vergonha e da
derrota, divino, mas que aceitou a morte na cruz. Ele foi Deus que se tornou um filho vulnerável da terra, um
homem simples que se ofereceu como sacrifício, aquele por meio de quem todos nós desfrutaremos da
ressurreição dos mortos.
Nas últimas palavras do Evangelho, Jesus abre as portas do seu reino a um pecador arrependido: “Hoje você
estará comigo no Paraíso.” Isso é o que todos nós desejamos ouvir, palavras vazias quando vindas de quem não
tem autoridade, mas carregadas de poder quando ditas por aquele que é rei sobre todos nós.
—Sr. Dianne Bergant, CSA

MISSA
DOMINGO XXXIV DO TEMPO COMUM

ORAÇÃO COLETA
Oração coleta Deus todo-poderoso e eterno, 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 e
convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo,
por todos os séculos dos séculos.
LEITURA I 2 Sam 5, 1-3
Leitura do Segundo Livro de Samuel
Naqueles dias, todas as tribos de Israel foram ter com David a Hebron e disseram-lhe: «Nós somos dos
teus ossos e da tua carne. Já antes, quando Saul era o nosso rei, eras tu quem dirigia as entradas e saídas
de Israel. E o Senhor disse-te: ‘Tu apascentarás o meu povo de Israel, tu serás rei de Israel’». Todos os
anciãos de Israel foram à presença do rei, a Hebron. O rei David concluiu com eles uma aliança diante
do Senhor e eles ungiram David como rei de Israel.
Palavra do Senhor.
SALMO RESPONSORIAL Salmo 121 (122)
Refrão: Vamos com alegria para a casa do Senhor.
Alegrei-me quando me disseram: «Vamos para a casa do Senhor».
Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém.
Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto!
Para lá sobem as tribos, as tribos do Senhor.
Para celebrar o nome do Senhor, segundo o costume de Israel;
ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David.
LEITURA II Col 1, 12-20
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses
Irmãos: Damos graças a Deus Pai, que nos fez dignos de tomar parte na herança dos santos, na luz divina.
Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho muito amado, no qual
temos a redenção, o perdão dos pecados. Cristo é a imagem de Deus invisível, o Primogénito de toda a
criatura; Porque n’Ele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, visíveis e invisíveis, Tronos e
Dominações, Principados e Potestades: por Ele e para Ele tudo foi criado. Ele é anterior a todas as coisas
e n’Ele tudo subsiste. Ele é a cabeça da Igreja, que é o seu corpo. Ele é o Princípio, o Primogénito de
entre os mortos; em tudo Ele tem o primeiro lugar. Aprouve a Deus que n’Ele residisse toda a plenitude
e por Ele fossem reconciliadas consigo todas as coisas, estabelecendo a paz, pelo sangue da sua cruz,
com todas as criaturas na terra e nos céus.
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 Lc 23, 35-43
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: «Salvou os outros: salve-Se a Si
mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». Também os soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para
Lhe oferecerem vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima d’Ele havia
um letreiro: «Este é o Rei dos judeus». Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados
insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas o outro,
tomando a palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós,
fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele nada praticou de condenável».
E acrescentou: «Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: «Em
verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso».
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. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos.
Antífona da comunhão Sl 28, 10-11

O Senhor está sentado como Rei eterno; O Senhor abençoará o seu povo na paz.
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 vive e reina pelos séculos dos séculos.

Nota Histórica - Memória
Apresentação da Virgem Santa Maria - Segunda-Feira 21.11.22
No dia seguinte à dedicação da basílica de santa Maria a Nova, no ano 543, construída junto ao muro do antigo templo de
Jerusalém, celebra-se a dedicação – Apresentação da Virgem santa Maria – que a Mãe de Deus fez de si mesma, desde a
infância, movida pelo Espírito Santo, que a encheu de graça na sua Imaculada Conceição. Esta memória está relacionada
com uma piedosa tradição atestada pelo evangelho apócrifo de Tiago. Remonta ao século VI no Oriente e ao século XIV no
Ocidente.
Santa Cecília, virgem e mártir - Terça-Feira 22.11.22
O culto de Santa Cecília deu o nome a uma basílica no Transtévere, em Roma, no século V. A partir da narração do seu
martírio, em que ela é exaltada como exemplo de mulher cristã, que abraçou a virgindade e sofreu o martírio por amor de
Cristo no cemitério de Calisto, junto à Via Ápia, o seu culto difundiu‑se amplamente por toda a Igreja. A interpretação do
seu papel de inspiradora e Padroeira da música e do canto sacro é mais tardia.

O CANTINHO DO BISPO
Caros Irmãos Católicos,
Como percebi que existe alguma incerteza em relação ao receber a Santa Eucaristia, espero que este Cantinho do
Bispo ajude a esclarecer as coisas e a facilitar a nossa vida espiritual.
O Cânon 917 do Código de Direito Canônico afirma: “A pessoa que já recebeu a Santíssima Eucaristia pode recebêla uma segunda vez no mesmo dia, somente dentro da celebração eucarística da qual participa”. A legislação anterior
a 1984 proibia receber a Sagrada Comunhão mais de uma vez por dia, exceto em caso de perigo de morte ou para
evitar irreverência iminente. Esta Lei Canônica altera a legislação anterior ao permitir a recepção da Sagrada
Comunhão duas vezes ao dia por qualquer motivo, desde que a segunda recepção seja no contexto da participação na
Santa Missa.
O Cânon 919 declara: “A pessoa que vai receber a Santíssima Eucaristia deve abster-se pelo menos uma hora antes
da Sagrada Comunhão de qualquer comida e bebida, exceto apenas água e remédios. Os idosos, os enfermos e os que
cuidam deles podem receber a Santíssima Eucaristia, mesmo que tenham comido alguma coisa na hora anterior”. A
hora do jejum deve ser medida a partir do momento de receber a Sagrada Comunhão e não desde o início da Missa.
O costume de jejuar antes de receber a Sagrada Comunhão surgiu após o terceiro século e foi ordenado pelos primeiros
Concílios. O jejum é considerado um meio de preparação espiritual para a Eucaristia e uma forma de mostrar
reverência ao Sacramento. O tradicional jejum total a partir da meia-noite, prescrito no Código de Direito Canônico
de 1917, foi reduzido para um jejum de três horas em 1957, e para um jejum de uma hora em 1964, o que foi
confirmado pelo atual Código.
Tenha um final de semana tranquilo e uma boa semana!
Bispo Wes

•
•
•

Intenções de Missa: Catedral de Santa Teresa – 20 de Novembro, 2022
Isaul Cordeiro
●
Alzira da Costa
●
Maria de Jesus Furtado
Jose Cunha
●
Antonio Mansinho
●
Angelina Botelho
Jose & Maria Andrade Tirano Jr.
●
Manuel & Maria Amaral Barroso ● Pelas almas do Purgatório

LOJA DE STA. TERESA:
A loja tem à venda uma variedade de cartões de Natal, velas do Advento, um número limitado de calendários do
Advento, estátuas e outros artigos de Natal.
Também estão disponíveis seu stock habitual de rosários, estátuas, cartões de oração e cartões diversos, etc.
A Igreja de Santo Antônio realizará sua Feira de Natal e Car Boot no Sábado, 3 de Dezembro, das 9h às 16h.
Malasadas, sorteios, bingo, comida, entretenimento e muito mais. Reserve já o seu lugar para o CAR BOOT. $ 25
(fornecemos mesa), $ 20 (traga sua mesa).
Ligue para 737-0107 ou envie um e-mail para pschrah@gmail.com
Lista de Serviço na Catedral de Santa Teresa–27 de Novembro, 2022
Ministros da Comunhão:
Leitores:
Coletores:

Isabel Almeida
Lídia Silva
Teo Andrade

Jose Benevides
Lúcia Piedade
Edmundo Faria

Lúcia Piedade

Ana Maria Medeiros

Francisco Pontes

Carlos Ledo

Velas votivas em louvor do Senhor Santo Cristo. (Para marcação de velas votivas, contactar 292-3850)
6/11/22
13/11/22
20/11/22
27/11/22

Eduardo Vieira 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*
Luis Barroso e Família*

Lúcia Piedade e Família*
Margarida Rodrigues e Família*
Francisco Pontes e Família*
António Pacheco e Família*

