Cristo Rei
Hoje celebramos Cristo Rei.
Olhai para Cristo crucificado.
O trono é uma cruz de madeira.
As vestes reais não existem.
A coroa é feita de espinhos.
Jesus é um rei diferente dos outros,
dos reis e senhores deste mundo.
Nós alegramo-nos de ser o seu povo,
membros activos do seu reino.

Leitura: 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.
.

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.

Hoje é o último domingo do ano litúrgico. O ano normal, ou ano civil,
começa no dia 1 de Janeiro e acaba no dia 31 de Dezembro. O ano
escolar, ou ano lectivo, começa em Setembro de um ano, no princípio
das aulas, e acaba em Julho do próximo ano, no fim das aulas.
Também a Igreja tem um ano especial, que se chama ano litúrgico.
O ano litúrgico começa no ____________, com a preparação para o
________, em que se celebra o princípio da vida de _________ na terra.
Na altura da _______ celebram-se os acontecimentos relacionados com
a morte e ____________ de Jesus. Começa pela ___________, que é a
preparação para a Páscoa, e dura _________ dias, tal como os quarenta
dias que Jesus esteve no _______. Na Semana ________, celebra-se a
paixão e _________ de Jesus, e no __________ de Páscoa, a Sua
ressurreição. O tempo da Páscoa termina com a celebração da ________
de Jesus ao Céu, e a descida do Espírito Santo (_________).
Durante o resto do ano, que se chama o Tempo _____, vamos falando do
que Jesus _______ enquanto esteve na ____. No fim do ano litúrgico
falamos especialmente sobre o que Jesus ensinou acerca da _____
eterna, junto a _______ Pai.
Neste último domingo do ano litúrgico, celebramos a festa de ________,
em que recordamos que Jesus é _____ de todo o Universo.
DOMINGO
ADVENTO
RESSURREIÇÃO
TERRA
MORTE
QUARESMA
VIDA
ASCENSÃO
COMUM
PENTECOSTES
SANTA
NATAL
PÁSCOA
QUARENTA
DEUS
REI
DESERTO
ENSINOU
CRISTO-REI
JESUS

ESTA SEMANA, QUANDO REZARES À NOITE, VAIS PENSAR SE CRISTO É O
TEU REI OU NÃO. SE CRISTO (JESUS) É O TEU REI, ISSO QUER DIZER QUE TU
FAZES SEMPRE O QUE JESUS QUER QUE TU FAÇAS.
SE CALHAR VAIS CONCLUIR QUE JESUS É O TEU REI, MAS ÀS VEZES NÃO
FAZES TUDO COMO ELE GOSTA. SE FOR ASSIM, PEDES-LHE DESCULPA DAS
VEZES QUE NÃO FAZES O QUE O REI MANDA, E VAIS TENTAR FAZER
SEMPRE A VONTADE DE JESUS, OU SEJA, VAIS TENTAR PORTAR-TE
SEMPRE BEM.

Como foi anunciado, a nossa Paróquia recebeu no domingo 13 de
Novembro, a cruz da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023 (JMJ
Lisboa 2023) durante a Missa das 12h15.
Depois de várias actividades ao longo do dia, incluindo um Peddy Paper
sobre as JMJ e um lanche, realizou-se a entrega dos símbolos da JMJ
Lisboa 2023 aos Escuteiros Marítimos de Belém, na Missa das 18h30,
que os transportaram para a Paróquia de Santa Maria de Belém
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