CONVÍVI

CRISTO REI | TEMPO COMUM | ANO A
22 de Novembro de 2020
Número 692

PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

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 demónio 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».

VINDE,
BENDITOS DE MEU PAI.
O Reino de Deus - isto é, esse mundo novo onde reinam os critérios de Deus e que se constrói de acordo com os
valores de Deus - é uma semente que Jesus semeou, que os discípulos são chamados a edificar na história
(através do amor) e que terá o seu tempo definitivo no mundo que há-de vir. Não esqueçamos, no entanto, este
facto essencial: o Reino de Deus está no meio de nós; a nossa missão é fazer com que ele seja uma realidade
bem viva e bem presente no nosso mundo. Depende de nós fazer com que o Reino deixe de ser uma miragem,
para passar a ser uma realidade a crescer e a transformar o mundo e a vida dos homens.| in site dos Dehonianos
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LEITURAS | JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO | Ano A
• 1ª LEITURA: Ex 34, 11-12.15-17
• SALMO: 22(23), 1-2a.2b-3.5-6
REF: O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
• 2ª LEITURA: 1 Cor 15, 20-26.28
• EVANGELHO: Mt 25, 31-46

Dá-nos, Senhor, depois de todos os nossos cansaços, um verdadeiro tempo de paz.
Dá-nos, depois de tantas palavras, o dom do silêncio que purifica e recria.
Dá-nos, depois de tantos caminhos apressadamente eliminados pela cortina de nevoeiro da distração, a
possibilidade de contemplar com disponibilidade e plenitude cada porção de realidade, inclusive as
realidades que nos custam.
Dá-nos a alegria, depois das insatisfações que nos travam, como uma barca que se recorta na água.
Dá-nos, Senhor, a possibilidade de viver sem pressa, extasiados pela surpresa que os dias trazem
consigo pela mão.
Dá-nos a capacidade de viver de olhos abertos, de viver intensamente.
Dá-nos a humilde simplicidade dos artesãos que, preferindo a sabedoria da experiência ao aparato das
teorias, reconhecem que estão sempre a recomeçar.
Permite-nos escutar a lição do cântaro na roda do oleiro; do cepo aplanado pelas mãos do carpinteiro;
da massa que o padeiro pacientemente transforma em pão.
Dá-nos de novo, Senhor, a graça do canto, do assobio que imita a aérea felicidade dos pássaros, das
imagens reencontradas, do riso partilhado.
Dá-nos a força de impedir que as duras necessidades do viver esmaguem o desejo dentro de nós e que se
dissipe a transparência dos nossos sonhos.
Faz de nós peregrinos, que no visível vislumbram a discreta insinuação do invisível.
(Cardeal D. José Tolentino)
VICENTINOS | RECOLHA DE PRODUTOS ALIMENTARES E INSCRIÇÕES PARA O CABAZ DE NATAL
Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos para os cabazes de Natal, podendo entregar
géneros alimentares, não perecíveis, até ao dia 18 de Dezembro, no cartório paroquial.
Podem inscrever-se no cartório paroquial, até ao dia 11 de Dezembro, as famílias carenciadas que não
recebem alimentos mensais.

PARTICIPAÇÃO NO SUSTENTO DA PARÓQUIA
O que sustenta economicamente a paróquia são, quase exclusivamente, as nossas
ofertas, entregues nas celebrações da Eucaristia ou noutros actos de culto.
Os que desejarem contribuir para reforçar as ofertas, podem fazê-lo:
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial.
2. Por transferência bancária: IBAN (paróquia): PT50 0007 0224 0000 5190 0021 0.

A todos os que têm contribuído: bem hajam!

