



Naquele tempo, disse Pilatos a Jesus: «Tu és o Rei dos judeus?» Jesus respondeu-lhe: «É por ti 
que o dizes, ou foram outros que to disseram de Mim?» Disseram-Lhe Pilatos: «Porventura eu 
sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?» Jesus 
respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus 
guardas lutariam para que Eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui». 
Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és Rei?» Jesus respondeu-lhe: «É como dizes: sou Rei. Para isso 
nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade 
escuta a minha voz».». 

As declarações de Jesus diante de Pilatos não deixam lugar a dúvidas: Ele é "rei" e recebeu de Deus, como 
diz a primeira leitura, "o poder, a honra e a realeza" sobre todos os povos da terra. Ao celebrarmos a 
Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, somos convidados, antes de mais, a descobrir e 
interiorizar esta realidade: Jesus, o nosso rei, é princípio e fim da história humana, está presente em cada 
passo da caminhada dos homens e conduz a humanidade ao encontro da verdadeira vida. Os inícios do 
séc. XXI estão marcados por uma profunda crise de liderança a nível mundial. Os grandes líderes das 
nações são, frequentemente, homens com uma visão muito limitada do mundo, que não se preocupam 
com o bem da humanidade e que conduzem as suas políticas de acordo com lógicas de ambição pessoal 
ou de interesses particulares. Sentimo-nos, por vezes, perdidos e impotentes, arrastados para um beco sem 
saída por líderes medíocres, prepotentes e incapazes. Esta constatação não deve, no entanto, lançar-nos no 
desânimo: nós sabemos que Cristo é o nosso rei, que Ele preside à história e que, apesar das falhas dos ho-
mens, continua a caminhar connosco e a apontar-nos os caminhos da salvação e da vida. | in site dos Dehonianos 
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LEITURAS | JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO  | Ano B 

• 1ª LEITURA: Dan 7, 13-14 
• SALMO: 92(93), 1ab.1c-2.5 

REF: O Senhor é Rei num trono de luz. 
• 2ª LEITURA: Ap1, 5-8 
• EVANGELHO: Jo 18, 33b-37

CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR

A Comunidade Juvenil da Amadora, responsável pela organização da Campanha 
de Recolha de Alimentos para o Banco Alimentar convida os paroquianos a parti-
cipar na recolha, nos dias 27 e 28 de Novembro, no ‘Continente Bom Dia’ e no 
‘Minipreço’ (ambos junto do Centro de Saúde). Apelamos à participação num dos 
turnos (apenas 2 horas). Mais informações e inscrições, contactar:  
Nuno Cardoso | 927 268 436 e Liliana Rebelo | 964 369 341.  
VICENTINOS | CABAZES DE NATAL

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos para os Cabazes de Natal, 
podendo entregar géneros alimentícios, não perecíveis, no cartório paroquial, até 
ao dia 20 de Dezembro. Podem inscrever-se no cartório paroquial, até ao dia 20 
de Dezembro, as famílias carenciadas que não recebem alimentos mensais. 
CAMINHADA WYD GLOBAL RACE

Calcem os ténis, tragam roupa confortável e quente e venham até à igreja! Está na 
hora de caminharmos pela JMJ Lisboa 2023! O COP (Comité Organizador Paro-
quial), convida os paroquianos para uma caminhada de cerca de 2 km, no dia 25 de 
Novembro, com início na igreja às 21H30, e uma duração prevista de 2 horas.  
Esta caminhada insere-se na WYD Global Race, promovida pela Organização da 
JMJ. Se quiser associar-se a esta iniciativa, de nível mundial, e contribuir para que 
os jovens com menos possibilidades possam estar presentes na JMJ, pode regis-
tar-se em https://wyd.virace.app/register, descarregar a aplicação na Apple Store 
ou Google Play para o seu telemóvel e usá-la no dia. Mas pode fazer a caminhada 
sem descarregar a aplicação. AMADORA, A CAMINHO!  

NOITE DE ORAÇÃO COMUNITÁRIA

“Erguei-vos e levantai a cabeça” 

26 de Novembro | 21H30 
Salão paroquial 

Entrada: porta 25. 

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA 

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/
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