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SOLeNIdAde 
de NOSSO 

SeNHOR jeSuS 
cRISTO, ReI dO 

uNIVeRSO

Leitura i  
ez 34,11-12.15-

17

SaLmo 22 (23)
refrão: 

O senhOr é 
meu pastOr: 

nada me 
faltará

Leitura ii
1 cor 15,20-

26.28

eVaNGeLHo SeGuNDo S. mateuS 25, 31-46

comeNtário ao eVaNGeLHo

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». 

DO

Padre Paulo

Jesus retoma nesta leitura a mesma 
imagem atribuída a Deus na primeira 
leitura, a imagem do pastor. O 
julgamento que se propõe fazer será a 
libertação final de todos os que foram 

salvos pelo seu Sangue derramado na 
Cruz, para com Ele se sentarem no seu 
trono glorioso, se, neste mundo, tiverem 
seguido os passos do seu Pastor. Esta 
leitura é assim um anúncio e um convite.
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22 de novembro — dom
S. Cecília

Profissão de Fé
Ig. Sra. Boa Nova | 16h

24 de novembro — ter
Lectio Divina

21h30

27 de novembro — sex
A caminho do Presépio

Ig. Sto. António | 21h

27 a 29 de novembro — 
sex a dom

Retiro de Advento

Horário GeraL ParÓQuia
aCOlhImentO e CartÓrIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

coNfiSSÕeS
IGreJa de stO. antÓnIO 

2ª a SÁB — 10h › 11h 

IGreJa sra. BOa nOVa
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

21 e 22 de novembro- Horário das missas
 

sábado
IG.stO. antÓnIO 9h30 
(Missa de Sábado)

IG. sra. BOa nOVa 11h30 
(Vespertina de domingo) 

domingo
IG.sra. BOa nOVa 8h, 9h, 10h, 11h30 

audItÓrIO sra. BOa nOVa 10h30, 12h 
(Entrada do lado da porta da igreja) 



JMJ 2023: Papa 
entrega Cruz das 
Jornadas Mundiais 
da Juventude em 
nova etapa rumo a 
Lisboa
Francisco preside a 
passagem simbólica do 
Panamá para a capital 
portuguesa

O Vaticano anunciou que 
o Papa vai entregar este 
domingo a uma delegação 
portuguesa, na Basílica de 
São Pedro, a Cruz da Jornada 
Mundial da Juventude 
(JMJ), cuja próxima edição 
internacional decorre em 
Lisboa (2023).
Em nota enviada à Agência 
ECCLESIA, a sala de imprensa 
da Santa Sé informa que 
vão estar presentes “uma 
delegação da América 
Central”, onde decorreu a JMJ 
2019 (Panamá) e outra de 
Portugal. 
 “Como anunciado pelo Santo 
Padre no último dia 5 de abril, 
durante a oração do ângelus, 
no próximo domingo, 22 de 
novembro, solenidade de 
Cristo Rei e conclusão do ano 
litúrgico, no final da Santa 
Missa presidida pelo Papa 
Francisco na Basílica de São 
Pedro terá lugar a entrega da 
Cruz das Jornadas Mundiais 
da Juventude”, refere a nota. 
| O gesto simbólico passagem 
da Cruz, dos jovens do 
Panamá para os de Lisboa 
estava previsto para o último 
Domingo de Ramos (5 de 

abril), mas foi adiada por 
causa da pandemia. 
A celebração de domingo tem 
transmissão online, nos canais 
do Vaticano, e vai decorrer 
“em conformidade com as 
atuais normas de segurança 
sanitária”, refere o Dicastério 
para os Leigos, a Família e a 
Vida (Santa Sé). « | A partir 
de quarta-feira, responsáveis 
da Pastoral Juvenil das várias 
conferências episcopais e 
movimentos internacionais 
participam num encontro 
internacional online, 
promovido pelo referido 
organismo da Santa Sé, sobre 
o tema ‘Do Panamá a Lisboa 
– chamados à sinodalidade 
missionária’. | A Cruz da JMJ 
foi entregue pelo Papa João 
Paulo II aos jovens em abril de 
1984 e marcou o início de uma 
peregrinação da juventude 
de todo o mundo; em 2003, o 
mesmo pontífice confiou aos 
jovens uma cópia do Ícone de 
Nossa Senhora ‘Maria Salus 
Populi Romani’.
A JMJ realiza-se, anualmente, 
a nível local (diocesano) 
no Domingo de Ramos (ou 
em data a definir por cada 
diocese), alternando com 
um encontro internacional a 
cada dois ou três anos, numa 
grande cidade.
As edições internacionais 
destas jornadas promovidas 
pela Igreja Católica são um 
acontecimento religioso e 
cultural que reúne centenas de 
milhares de jovens de todo o 
mundo, durante cerca de uma 
semana.

Advento
O Tempo do Advento marca 
o começo do Ano Litúrgico 
e prepara para a celebração 
do Natal. São estes dois 
aspectos que permitem 
compreender o sentido e a 
importância deste período.
Todo o percurso 
preparatório da grande festa 
do nascimento de Nosso 
Senhor Jesus Cristo tem 
uma densidade própria 
que nos leva a interiorizar 
um acontecimento que 
ultrapassa o entendimento 
meramente humano 
e apenas se torna 
compreensivel à luz do Amor 
de Deus. 
 É nesta disposição que nos 
é proposto viver o Advento: 
Aos poucos, num crescendo 
ao longo deste tempo, iremos 
compreendendo que só um 
grande amor, um cuidado de 
Pai que ama os seus filhos de 
forma excessiva, ao ponto de 
enviar o seu Filho para nos 
guiar ao Seu encontro, pode 
explicar este nascimento 
divino na nossa limitação 
carnal, mas não na nossa 
imperfeição pecadora.
O Natal é, afinal, 
o cumprimento da 
Promessa feita por Yahvé, 
repetidamente feita, ao 
longo do Antigo Testamento, 
de que não se esqueceria do 
seu Povo, de que a Economia 
da Salvação não seria 
interrompida.
Esta primeira vinda do 
Salvador também prepara 
a última vinda – a Parusia 

de Jesus – que nos derradeiros 
domingos do anterior ano 
litúrgico foi-nos apresentada 
em belíssimos textos que nos 
ensinam a vigiar e a preparar o 
encontro definitivo com o Deus 
da Vida. 
Saibamos viver este tempo do 
Advento de forma intensa para 
que o Natal não seja apenas mais 
um, na voragem dum mundo que 
teima em não querer receber o 
seu Senhor.

A caminho do 
Presépio
Vamos a caminho do Presépio. 
Tem sido um ano de dificuldades, 
de medos, de luta. Mas sabemos 
que Jesus vem. Que Jesus quer 
nascer no meio de nós, na nossa 
casa, na nossa família. Sabemos 
que Jesus não esquece ninguém. 
Sabemos que quando entrarmos 
naquela gruta seremos inundados 
de alegria, de amor, de ternura. 
Sabemos que Nossa Senhora é 
também nossa Mãe. Queremos 
confiar, queremos um coração 
novo. Vamos a caminho todos 
juntos.
Encontramo-nos todas 
as sextas às 21h em Santo 
António para rezar um 
terço com meditações, até 
ao Natal. Quem não puder estar 
presente, junte-se a nós através 
do canal de Youtube da Paróquia 
do Estoril.

Palavras com esPírito
conhecimento
Na sua oração sacerdotal, jesus diz ao Pai: “esta é a vida 
eterna: que te conheçam a ti, único deus verdadeiro, e a 
jesus cristo, a quem Tu enviaste” (jo 17, 3). conhecemos 
muitas coisas ao longo da nossa existência. conhecer é um 
acto humano essencial. e também na vida cristã joga um 
papel da maior importância. em primeiro lugar, pelo facto de 
sermos profundamente conhecidos por deus, desde o seio 
materno, no íntimo do nosso ser. Nada nosso é oculto a esse 
olhar de amor e compaixão. depois, por sermos também nós 
chamados a conhecer a deus. ele, que é o Mistério eterno, 
revelou-Se ao longo da História, primeiro ao povo de Israel, 
depois a todas as nações em jesus cristo, através da sua 
Igreja. este conhecimento é mais que saber coisas a seu 
respeito. É conhecer a sua Pessoa, como se conhecem os 
amigos e aqueles que se amam. do conhecimento nasce o 
amor sincero e a comunhão. ele, que é o caminho, a Verdade 
e a Vida, espera por nós.
Padre joão 

aPoNtameNto
Da SemaNa

”É necessário encontrar o amor antes de 
encontrar a moral.” Identificamos esta 

afirmação de Camus com a nossa experiência, 
que reconhece toda a dedicação e ternura 

dos nossos progenitores e cuidadores, como 
medida da acção moral. Ora, Deus entrou na 

História, para demonstrar, para justificar 
o Seu amor perfeito e eterno por nós e nos 

introduzir na dinâmica do amor autêntico. 
Então, tal Ezequiel ou Paulo, somente se 

fazemos a experiência de como Deus cuida e 
vela por nós, podemos responder ao Seu apelo 

de nos tornarmos cuidadores uns dos outros, 
entender essa urgência, valorizá-la e querer 

concretizá-la.


