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2Samuel 5, 1-3
Salmo 121 (122)

Colossenses 1, 12-20
Lucas 23, 35-43

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Ler a Mensagem 
do Papa para a 

Jornada Mundial 
da Juventude 
— bit.ly/jmj-22-23

Jesus Cristo, Rei do Universo: é 
a solenidade que encerra o Ano 
Litúrgico, «para celebrar o nome do 
Senhor». Uma realeza, porém, distinta 
dos anseios mundanos. O seu único 
poder é o amor. Mais do que honra, 
exprime uma missão preparada ao 
longo de séculos. David, pastor e rei de 
Israel, é profecia do verdadeiro Pastor 
e Rei: Jesus Cristo, enviado pelo Pai 
e ungido pelo Espírito Santo. Ele veio 
para, em plenitude, concluir connosco 
«uma aliança diante do Senhor». 
Veio para testemunhar o amor 
incondicional, por mim e por ti, por 
muitos e por todos: «Estarás comigo 
no Paraíso». Sim, por amor, Deus «nos 
fez dignos de tomar parte na herança 
dos santos, na luz divina». Hoje, 
continua connosco para nos cumular 
com a fé, a esperança e a caridade.

Amados por Deus, «experimentar na 
própria vida a presença de Cristo 
ressuscitado, encontrá-lo ‘vivo’, é a 
maior alegria espiritual, uma explosão 
de luz que não pode deixar ninguém 
‘parado’», escreve o Papa Francisco. 
«Gente feliz com fé» são aqueles 
e aquelas que se sentem filhas e 
filhos amados de Deus. Gente que, 
habitada por Deus e tocada pelo seu 
olhar misericordioso, se torna, como 
Maria, «modelo de como acolher 
este imenso dom na nossa vida e 
comunicá-lo aos outros, fazendo-nos 
por nossa vez portadores de Cristo, 
portadores do seu amor compassivo, 
do seu serviço generoso». Gente que 
tem pressa de levar aos outros tão 
grande amor que preenche a vida de 
sentido e de profunda alegria.

“Estarás comigo “Estarás comigo 
 no Paraíso” no Paraíso”

Gente feliz com fé, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Jesus nunca ficou insensível aos que 
lhe expressavam a necessidade de 
serem perdoados e amados. A todos, 
de alguma maneira, antecipou essa 
definitiva promessa: «Estarás comigo 
no Paraíso». Hoje, Cristo ressuscitado 
continua a distribuir a compaixão. 
Quando dele nos aproximamos, 
para lhe expressar a necessidade 
de sermos perdoados e amados, 
recebemos a mesma promessa: 
«Estarás comigo no Paraíso». Esta 
experiência de nos sabermos 
perdoados e amados, esta promessa 
de nos sabermos salvos pelo amor, há 
de nos levar a comunicar aos outros 
tamanha alegria.
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21 | Apresentação da Virgem Santa 
Maria [MO]
22 | S. Cecília, virgem e mártir [MO],  
23 | S. Clemente I, papa e mártir [MF]; 
S. Columbano, abade [MF]
24 | SS. André Dung-Lac, presbítero, e 
Companheiros, mártires [MO]
25 | S. Catarina Alexandrina, virgem e 
mártir [MF]
27 | I Domingo do Advento

LITURGIA

XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM C

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 11
Nº 43 

‘‘
PENSAMENTO DA SEMANA

O bem é escondido, silencioso, requer 
uma escavação lenta e contínua. Pois 
o estilo de Deus é discreto, não se 
impõe; é como o ar que respiramos, 
não o vemos, mas faz-nos viver, e só 
nos damos conta dele quando 
nos falta. 
(Papa Francisco)

ELEIÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 
DA IRMANDADE PARA O TRIÉNIO 
2022/2025
O ato eleitoral acontece no dia 3 de 
dezembro, sábado, às 17h30, no salão da 
Basílica. Há uma única Lista candidata aos 
Órgãos Sociais da Irmandade de N. Sr.ª das 
Dores e de S. Ana dos Congregados. A lista 
está afixada em vários espaços da Basílica 
e também pode ser consultada em www.
congregados.pt.

Dezembro
3

FEIRINHA SOLIDÁRIA
De 22 a 26 de Novembro (horário: 09h00-
12h30 | 14h30 - 17h30) realiza-se a Feirinha 
Solidária.

Novembro
22-26

APOIE A EQUIPA 
SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

Lembra-te dos nossos pobres. No 
entardecer da vida seremos julgados 
apenas sobre o amor: “Tive fome e 
destes-Me de comer, tive sede e destes-
-Me de beber, estava nu e vestiste-me, 
estava doente e cuidaste de Mim, estava 
preso e visitaste-Me” (Mt 25, 35-36). 
IBAN PT50 0035 0171 00002883 032 89

II TEMPORADA 
DE MÚSICA DE CÂMARA
Sábados 19 e 26 de novembro e 3 de 
dezembro, na Basílica dos Congregados. 
No dia 19 podemos ouvir três obras de 
Mendelssohn e Shostakovich, pelo trio com 
piano, constituído por Miguel Simões, no 
violino, Marco Pereira, no violoncelo, e Pedro 
Costa, no piano. 

Novembro
19

CONVÍVIO/CEIA DE NATAL 
DOS COLABORADORES DOS 
CONGREGADOS
Teremos o nosso convívio/ceia de Natal, no 
dia 9 de Dezembro. Inicia com a celebração 
da Eucaristia, às 19h, e às 20h é servida a ceia 
no salão da Basílica. A inscrição para a ceia é 
feita na secretaria e tem o custo de 15€.

Dezembro
9


