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TRIGÉSIMO QUARTO

Ezequiel 34, 11-12.15-17
Salmo 22 (23)

1Coríntios 15, 20-26.28
Mateus 25, 31-46

PERGUNTA 
DA SEMANA

Qual é o ‘lugar’ 
que tens no teu 
coração para 

os ‘irmãos mais 
pequeninos’?

A solenidade de Jesus Cristo, Rei do 
Universo coloca um ponto final no ano 
litúrgico que percorre a vida, morte e 
ressurreição do Senhor. Em todos os 
tempos, o ser humano se questiona 
sobre o final da história e sobre os 
sinais que o anunciam e confirmam. 
Para nós, cristãos, o fim dos tempos já 
teve o seu início em Jesus Cristo, que 
nos há de conduzir até à plenitude: 
«Cristo ressuscitou dos mortos, como 
primícias dos que morreram». Esta 
primazia ou realeza não se exerce na 
lógica do poder, mas do amor: é como 
o pastor que «vigia o seu rebanho», 
busca a ovelha perdida, reconduz a 
tresmalhada, cuida a ferida, leva-a 
a repousar e «guia pelas sendas 
direitas»; é como um dos «irmãos 
mais pequeninos» que espera a 
coerência da nossa caridade.

Os «irmãos mais pequeninos» nos 
quais Jesus Cristo se torna presente 
e visível são os famintos, os sedentos, 
os nus, os peregrinos, os doentes, os 
prisioneiros... Todos os que, mesmo 
sem o verem neles, praticam as obras 
de misericórdia, recebem o convite: 
«Vinde, benditos de meu Pai; recebei 
como herança o reino». Aqui está o 
sentido cristão da existência terrena, 
o critério de avaliação da qualidade 
da nossa vida: «Quantas vezes o 
fizestes a um dos meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes». São 
João da Cruz exprimiu-o desta forma: 
«Ao entardecer desta vida, examinar-
nos-ão no amor». Jesus Cristo não 
quer a nossa condenação; quer que 
aprendamos a viver a dinâmica do 
amor, no serviço aos irmãos.

“Vinde, benditos “Vinde, benditos 
de meu Pai”de meu Pai”

‘Até que a morte nos una’, 
série em laboratoriodafe.pt

Examinados 
pelo amor
Este último ‘episódio’ aponta a reflexão 
sobre a morte, o final do nosso 
caminho terreno, com o que fazemos 
no nosso dia a dia, à luz dos critérios 
apresentados por Jesus Cristo. As 
obras de misericórdia são uma 
proposta sublime, que nos identifica 
com Jesus Cristo, no serviço e amor 
aos ‘mais pequeninos’. A vivência das 
obras de misericórdia provoca uma 
pergunta essencial: Qual é o ‘lugar’ 
que tenho no meu coração para os 
‘irmãos mais pequeninos’?
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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]; 
29 | I Domingo do Advento.

LITURGIA

SOLENIDADE DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO REI DO UNIVERSO

CAPELANIA DOS CONGREGADOS  ANO 09
Nº 33 

‘‘ PENSAMENTO DA SEMANA

Homens fortes criam tempos fáceis e 
tempos fáceis geram homens fracos, 
mas homens fracos criam tempos 
difíceis e tempos difíceis geram 
homens fortes.
(Provérbio Árabe)

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)  
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EQUIPA SÓCIO-CARITATIVA 
DOS CONGREGADOS

NOVENA DA IMACULADA
De 29 de Novembro a 7 de Dezembro, 
recitação do terço às 10h e às 16h15.

ADIAMENTO SINE DIE DA ASSEMBLEIA GERAL 
DA IRMANDADE, DA FEIRINHA SOLIDÁRIA 

E CANCELAMENTO DAS EUCARISTIAS 
VESPERTINAS DE SÁBADO

Portugal continental está em estado de emergência 
desde segunda-feira, dia 9 de Novembro. Entre as 
medidas em vigor está a proibição de circulação 

entre as 23h e as 05h nos municípios de maior 
risco, nos quais Braga se inclui. Nestes concelhos, 
nos próximos dois fins-de-semana, também há 

limitações à circulação na via pública a partir das 13h 
e até às 05h dos dias seguintes. 

Assim sendo, o Presidente da Irmandade de Nossa 
Senhora das Dores e Santa Ana dos Congregados 

vê-se obrigado a adiar  sine die a Assembleia 
Geral marcada para o dia 21 de Novembro de 2020, 

às 17h30, no salão da Basílica. Logo que possível 
será marcada nova data para a realização da 

mesma. Pelos mesmos motivos, e porque não há o 
enquadramento legal para a sua realização, adia-se 

a Feirinha Solidária que estava para se realizar 
de 17 a 21 de Novembro. 

No que diz respeito às eucaristias vespertinas 
de sábado (17h e 22h), estas serão canceladas. 

No sábado de manhã continuamos a celebrar a 
eucaristia nos horários habituais, 10h30 e 12h. 

A liturgia é a de sábado. Ao domingo permanece o 
mesmo horário e número de celebrações, 

ou seja: 9h, 10h30 e 12h.

AGORA PODE FAZER 
O SEU DONATIVO 
POR MBWAY

Já pode fazer o seu donativo à Basílica 
dos Congregados a partir da aplicação 
MBWAY. O número de telemóvel é o 
910 896 822.


