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Deixa Cristo reinar 
 

Hoje a Igreja celebra a Solenidade de Cris-
to Rei. Mais do que o Rei do Universo, Jesus 
quer ser o Rei do coração e da vida de cada um 
de nós. 

Em Cristo, somos convidados para reinar 
com Ele. Reinará com Ele quem se deixar sub-
meter por este reinado de amor, que conduz 
para a verdadeira liberdade. Quem não se dei-
xar reinar por Cristo, deixar-se-á reinar pelas 
forças contrárias a Ele: as forças do mal. Por 
isso, se quisermos reinar com Cristo devemos 
tomar a decisão de assumir e levar a nossa 
cruz até o fim, a exemplo de Jesus Cristo.  

Jesus quer reinar na vida de cada um de 
nós e ser o único Rei. Enquanto Jesus não for 

o nosso único Senhor, o nosso único Rei, nunca mais seremos felizes 
e realizados porque estaremos tristes e sem sentido na vida. 

Todos trazemos dentro de nós um senhor ao qual servimos e so-
mos subordinados, que este seja então o Senhor Jesus. Que Ele reine 
e nos realize na vocação a que somos chamados. Não interessa o 
tempo e a circunstância da vida e a exemplo do “bom ladrão”, o que 
importa é a  atitude de acolhê-Lo, nem que seja no último instante da 
vida. 

Que nesta festa de Cristo Rei, tenhamos sempre a coragem de 
romper com tudo aquilo que tomou o lugar de Jesus na nossa vida; 
que eliminemos tudo o que ocupa o lugar de Cristo, para que só Ele – 
exclusivamente Ele – possa reinar em nós. 

 

Padre Hélder Gonçalves  

Preparação para o Natal:  
Bênção das Coroas e das quatro velas  

do Advento na eucaristia do  
dia 02 de dezembro (I Domingo do Advento).  
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Cristo Rei do Universo 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
Jo 18, 33b-37 

 

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 ju-
deu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te 
entregaram a mim. Que fizeste?». Jesus respon-
deu: «O meu reino não é deste mundo. Se o meu 
reino fosse deste mundo, os meus guardas lutari-
am 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 co-
mo dizes: sou Rei. Para isso nasci e vim ao mun-
do, a fim de dar testemunho da verdade. Todo 
aquele que é da verdade escuta a minha voz».  

 
 As declarações de Jesus diante de Pilatos não deixam lugar a dúvi-

das: Ele é "rei" e recebeu de Deus, como diz a primeira leitura, "o po-
der, a honra e a realeza" sobre todos os povos da terra. Ao celebrar-
mos a Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, so-
mos convidados, antes de mais, a descobrir e interiorizar esta realida-
de: Jesus, o nosso rei, é princípio e fim da história humana, está pre-
sente em cada passo da caminhada dos homens conduz a humanidade 
ao encontro da verdadeira vida. Os inícios do séc. XXI estão marcados 
por uma profunda crise de liderança a nível mundial. Os grandes líde-
res das nações são, frequentemente, homens com uma visão muito 
limitada do mundo, que não se preocupam com o bem da humanidade 
e que conduzem as suas políticas de acordo com lógicas de ambição 
pessoal ou de interesses particulares. Sentimo-nos, por vezes, perdi-
dos e impotentes, arrastados para um beco sem saída por líderes medí-
ocres, prepotentes e incapazes… Esta constatação não deve, no en-
tanto, lançar-nos no desânimo: nós sabemos que Cristo é o nosso rei, 
que Ele preside à história e que, apesar das falhas dos homens, conti-
nua a caminhar connosco e a apontar-nos os caminhos da salvação e 
da vida. 

Nós, os que aderimos a Jesus e optámos por integrar a comunidade 
do Reino de Deus, temos de dar testemunho da lógica de Jesus. Mes-
mo contra a corrente, a nossa vida, as nossas opções, a forma de nos 
relacionarmos com aqueles com quem todos os dias nos cruzamos, 
devem ser marcados por uma contínua atitude de serviço humilde, de 
dom gratuito, de respeito, de partilha, de amor. Como Jesus, também 
nós temos a missão de lutar - não com a força do ódio e das armas, 
mas com a força do amor - contra todas as formas de exploração, de 
injustiça, de alienação e de morte… O reconhecimento da realeza de 
Cristo convida-nos a colaborar na construção de um mundo novo, do 
Reino de Deus. 

 
 

in www.dehonianos.org 
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88 - Porque é que devemos agir segundo estes 
princípios (dignidade pessoal, solidariedade, bem 
comum, subsidiariedade)? 
 

Ser pessoa significa assumir responsabilidades. Nin-
guém pode estar fora da vida social. 
É através de outros que vivemos e 
somos responsáveis por eles ao lon-
go da nossa vida. Pelo mandamento 

do amor a Deus e ao próximo, os cristãos são moralmen-
te ainda mais profundamente obrigados a ajudar os ou-
tros, a servir o bem comum, a assistir cada indivíduo no 
desenvolvimento de uma vida humanamente digna e pro-
teger grupos e comunidades nos seus direitos. 

Papa almoça com pobres e pede «proximidade»  
a quem passa necessidade. 

 

 
O Papa Francisco assinalou no passado domingo, 

dia 18 de novembro, o 2º Dia Mundial dos Pobres com 
um almoço que reuniu milhares de pessoas com neces-
sidades, voluntários e representantes de instituições 
de caridade, no Vaticano. “Este dia, que envolve cada 
vez mais paróquias, associações e movimentos eclesi-
ais, quer ser um sinal de esperança e um estímulo para 
que nos tornemos instrumentos de misericórdia no 
tecido social”, explicou o pontífice aos peregrinos reu-
nidos na Praça de São Pedro, ao meio-dia de Roma, 
para a oração do ângelus. 

Antes, Francisco tinha presidido à Missa, na Basílica 
de São Pedro, com a participação de pobres, acompanhados por represen-
tantes de associações e grupos paroquiais. O Papa realçou que, à imagem do 
almoço com “muitas pessoas indigentes” no auditório Paulo VI, do Vaticano, 
também irão decorrer nas dioceses de todo o mundo “iniciativas de oração e 
partilha”, com o objetivo de “manifestar a proximidade da comunidade cris-
tã aos que vivem em condições de pobreza”. 

Ao chegar à sala, o Papa Francisco, saudou os presentes. “Agora, todos 
vamos almoçar juntos. Agradecemos às pessoas que trouxeram o almoço e 
àquelas que vão servir o almoço. Agradecemos a todos e pedimos a Deus 
que nos abençoe a todos nós. Uma bênção de Deus para todos, todos nós 
que estamos aqui. Que Deus abençoe cada um de nós, abençoe os nossos 
corações, abençoe as nossas intenções e nos ajude a seguir em frente”. 

Setenta voluntários das paróquias de Roma serviram cerca de 1500 pesso-
as carentes, acompanhadas por associações de voluntariado. 

Após a refeição, Francisco agradeceu a todos pela companhia. “Disseram-
me que agora começa a verdadeira festa e que o Papa tem de se ir embora, 
para que a festa seja boa”, gracejou. “Muito obrigado! Obrigado pela com-
panhia. Obrigado aos músicos. Obrigado a todos aqueles que prepararam o 
almoço, aos que o serviram e aos jovens que ajudam aqui. Obrigado a todos. 
Rezem por mim. Que o Senhor os abençoe. Obrigado!”, concluiu. 

 
in www.ecclesia.pt 
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Gaula Lombada 
 

DOMINGO | 25 nov. 
CRISTO REI  

34º domingo do Tempo Comum  

Eucaristia às 10:30h 
Festa do Pai Nosso 

Eucaristia às 09:15h 
Eucaristia às 16:00h 
no Centro de  Oração 

Segunda-feira | 26 nov. ———————— ———————— 

Terça-feira | 27 nov. ———————— Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h 

Quarta-feira | 28 nov. Eucaristia às 19:00h 
cartório até às 20:00h ———————— 

Quinta-feira | 29 nov. Eucaristia às 15:00h  
na capela do Lar ———————— 

Sexta-feira | 30 nov. 
Santo André 

Eucaristia às 09:30h ———————— 

Sábado | 01 dez. Eucaristia às 18:00h 
Matrimónio às 14:00h 
Batismo às 16:30h  
Não há Eucaristia 
no Centro de  Oração 

DOMINGO | 02 dez. 
1º domingo do Advento 

Eucaristia às 10:30h Eucaristia às 09:15h 

- As paróquias agradecem aos que se envolveram no trabalho, na genero-
sidade e no empenho do Magusto Paroquial. 
- Reunião de catequistas da Paróquia da Lombada, terça-feira, 27 de no-
vembro às 20:00h, no salão paroquial. 
- Preparação para o Natal:  Bênção das Coroas e das quatro velas do Ad-
vento na eucaristia do dia 02 de dezembro (I Domingo do Advento). 
- No fim de semana 01 e 02 de dezembro, será entregue à porta da Igreja, 
um envelope para as ofertas das Missas do Parto e Natal. 
- Confissões:  segunda-feira, dia 03 de dezembro, das 19:00h às 20:00h, na 
Capela de São Pedro e Igreja de Gaula. 
- Preparação do presépio na Paróquia de Gaula - sítios das Levadas, Fazen-
da, Lajes e Porto Novo. Na Paróquia da Lombada pedimos a colaboração 
da comunidade na elaboração, no dia 08 de dezembro. 


