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ANO B  
DOMINGO

TRIGÉSIMO QUARTO

Daniel 7, 13-14
Salmo 92 (93)

Apocalipse 1, 5-8
João 18, 33b-37

‘EXERCÍCIO’ 
DA SEMANA

Levanta-te 
e testemunha 

que Cristo vive!

A realeza rima com humildade e 
verdade, na última solenidade do Ano 
Litúrgico: Jesus Cristo, Rei do Universo. 
«O Senhor é rei [...] desde toda a 
eternidade»! Contudo, não é um rei à 
maneira das lógicas do poder deste 
mundo. Ele é o servo perfeito, o ‘filho 
do homem’ que deu a vida para obter 
a salvação de todos e reunir todas as 
nações na sua glória. «O seu poder é 
eterno, não passará jamais, e o seu 
reino não será destruído». Por amor, 
veio para nos libertar do pecado e 
fazer «de nós um reino de sacerdotes 
para Deus seu Pai». O poder da sua 
majestade brota da fidelidade, do 
serviço, da doação, da caridade. Para 
isso nasceu e veio ao mundo, «a fim 
de dar testemunho da verdade». Esta 
é a nossa fé, a fonte da santidade. 
Escutemos a voz do Senhor!

A história não tem apenas uma 
interpretação política; tem também 
uma visão teológica. Trata-se 
de perceber a essência da vida 
a partir de Deus. Ao Criador do 
Universo pertence a primeira e a 
última palavra. Podemos assistir 
resignados aos acontecimentos 
ou ficar a olhar para trás. Podemos 
tomar outra direção, «com o coração 
transformado e com motivações 
diferentes». Podemos deixar a nossa 
missão por terminar ou seguir o 
caminho dos profetas: sem hesitar, 
transmitir a visão de Deus para o 
mundo. «Levanta-te! Não podes ficar 
por terra a ‘lamentar-te com pena 
de ti mesmo’; há uma missão que te 
espera! [...] Levanta-te e testemunha 
com alegria que Cristo vive»!

“Dar testemunho “Dar testemunho 
da verdade”da verdade”

‘O tempo é agora’, ‘série’ 
em laboratoriodafe.pt

Levanta-te
e testemunha
Jesus Cristo é a verdade e dá 
testemunho da verdade, porque, com 
a sua vida, revela-nos o Pai, revela-nos 
a verdade de Deus. Dizia Santa Edith 
Stein que quem procura a verdade, 
anda à procura de Deus. O tempo 
é agora! Um profeta clama, clama, 
clama, clama… sem parar. Um profeta 
segue o apelo do Papa Francisco, na 
mensagem para este Dia Mundial da 
Juventude: «Queridos jovens, gritai 
com a vossa vida que Cristo vive, que 
Cristo reina, que Cristo é o Senhor!».
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Comunidade Paroquial de
Santo Adrião de Padim da Graça

Celebrar Recordar Viver
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Terça, 23 / Novembro > 19h / mosTeiro

Quarta, 24 / Novembro > 19h / P. da Graça
Manuel Joaquim Ribeiro da Costa m.c. 

esposa e filhas; José Joaquim Gomes 
Soares m.c. amiga; Manuel Correia 
Dias e esposa m.c. família

QuiNTa, 25/Novembro >  19h/Cap. sra do Ó

Sexta, 26 / Novembro > 19h / P. da Graça
Manuel Joaquim Fernandes Coelho 

m.c. esposa e filhos; Palmira Nogueira 
e marido m.c. filhos

SÁbado, 27/Novembro > 18h/CaP. Sra Graça
Irmãos vivos e falecidos da Confraria de 

Ns Senhora da Graça; António Dias 
Correia e esposa m.c. filhos; Manuel 
Joaquim Coelho Correia, esposa, filho 
e pais m.c. filho Paulo

sÁbado, 27 / Novembro > 19h / Cap. sra do Ó

I DOMINGO DO ADVENTO [ANO C]
domINGo, 28/Novembro > 9h/P. da Graça
Teresa da Silva Correia m.c. filhos; 

Domingos Alves Dias m.c. esposa; 
Luzia Correia Dias e marido m.c. 
filha Arlinda; Manuel Rodrigues 
m.c. esposa e filhos; Teresa Moreira 
e marido m.c. filhos António; Maria 
da Conceição Magalhães Ferreira 
m.c. marido e família; Aurélio Correia 
Ferreira m.c. esposa e filhos; Maria 
Rocha Abreu, marido e genro m.c. 
Maria Pinto; Fernando Oliveira e 
Sousa m.c. esposa; Maria do Sameiro 
Fernandes Gomes. pais e sogros m.c. 
marido e filho

domiNGo, 28 / Novembro > 10h30 / mosTeiro

CaLeNdÁrIo LItÚrGICo
22 | S. Cecília, virgem e mártir
28 | I Domingo do Advento - ano C

LeItoreS
dIa 27 / Novembro [Capela]

Leitores - a definir
dIa 28 / Novembro [iGreja]

Introdução - Filipa 
1ª Leitura - Daniela
2ª Leitura - Tiago
Or. Universal - Cila

do livro dos Atos dos Apóstolos em 
que Jesus se dirige ao Apóstolo Paulo 
(cf. At 26, 16). “Não basta ter ouvido 
outros a falarem de Cristo; é neces-
sário falar com Ele pessoalmente. No 
fundo, rezar é isto. É falar diretamente 
com Jesus, embora porventura tenha-
mos o coração ainda em desordem, a 
cabeça cheia de dúvidas ou mesmo de 
desprezo por Cristo e pelos cristãos”, 
realça o Santo Padre. O Papa alerta 
ainda para a necessidade de rejeitar a 
violência e a destruição, considerando 
que os meios digitais se podem tornar 
um “novo campo de batalha”, com a 
divulgação de “notícias falsas”.

A mensagem destaca que “não se pode 
conhecer Jesus, se não se conhece a 
Igreja”, destacando a importância da 
dimensão eclesial da fé. “Renovo a 
todos vós, jovens do mundo inteiro, o 
convite a tomar parte nesta peregrinação 
espiritual que nos levará à celebração da 
Jornada Mundial da Juventude em 
Lisboa no ano de 2023”, conclui o Papa.

PALAVRA do PAPA FraNCISCo...
O Papa Francisco alertou, esta sexta-

feira (dia 19), para o impacto negativo 
da pandemia nas relações humanas, 
apontando para a capacidade de 
diálogo. Falando aos membros da 
Academia Sueca, o líder da Igreja 
Católica referiu que “a longa crise 
da pandemia está a prejudicar a 
capacidade de dialogar com os outros” 
e aludiu não só aos impactos dos 
sucessivos confinamentos mas também 
às marcas que a covid-19 tem deixado 
nas pessoas, “muitas vezes de forma 
inconsciente”.

O Papa Francisco advertiu que “cada 
um se encontra um pouco mais 
distante do outro, um pouco mais 
fechado, talvez mais desconfiado; 
ou simplesmente estamos menos 
inclinados a encontrar-nos, a trabalhar 
lado a lado, com a alegria e o esforço 
de construir algo juntos”.

O Papa considerou que esta tendência 
pode levar  a  uma “cultura da 
indiferença”, convidando a promover 
uma “prática diária do encontro e do 
diálogo”, que permita o crescimento 
da “amizade social”, conceito central 
da sua última encíclica, Fratelli Tutti, 
publicada em Outubro de 2020.

AVISO
A Associação Catarina e Amigos com 

Síndrome MEF2C estará a vender 
calendários, no final das missas, no fim 
de semana de 4 e 5 de dezembro.

 O calendário tem as dimensões 20x15, 
íman e um custo de 5€ cada.

O valor angariado reverte na totalidade 
para a Associação Catarina e Amigos 
com Síndrome MEF2C, que tem como 
objetivo a angariação de fundos para 
a realização de ciclos intensivos de 
terapia da Catarina que lhe permitem 
ter uma maior autonomia e melhor 
qualidade de vida.

Para mais informações sobre a nossa 
associação pode aceder à nossa página 
de facebook @pelofuturodacatarina.

DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE [21/NOV.]
A Igreja Católica promove este domingo, 

em todas as dioceses, a sua festa anual 
com os jovens católicos,  que o Papa 
convida para uma “peregrinação 
espiritual” rumo à Jornada Mundial da 
Juventude ( JMJ) de 2023, em Lisboa, 
depois da experiência de pandemia, nos 
últimos meses, e que se celebra a nível 
local numa nova data, a solenidade 
litúrgica de Cristo Rei (21/nov).

O Papa Francisco deixa desafios 
às novas gerações, para que sejam 
capazes de testemunhar a “comunhão 
da Igreja”, o amor e o respeito nas 
relações humanas, a esperança e a fé 
em Jesus Cristo. O Papa indica ainda 
como prioridades a “justiça social”, a 
defesa dos não têm voz na sociedade 
e a “a ecologia integral”.

O texto evoca o impacto da pandemia 
na vida dos mais novos, com a morte 
de muitos familiares e o isolamento 
social. “Em muitos casos, surgiram 
problemas familiares, bem como 
desemprego, depressão, solidão e vícios; 
para não falar do stress acumulado, 
das tensões e explosões de raiva, do 
aumento da violência”, assinala o 
pontífice. O Papa Francisco sublinha 
que os últimos meses realçaram, 
por outro lado, a “predisposição à 
solidariedade” dos jovens, chamados a 
escrever “uma página nova na história 
da humanidade”.

A mensagem da JMJ 2021 tem como 
tema ‘Levanta-te! Constituo-te teste-
munha do que viste’, uma passagem 
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