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Neste Domingo - 20 de Novembro de 2016 - encerra-se o Ano Extraordinário da Misericórdia. É o 

Domingo de Cristo Rei, em que a liturgia, através da página evangélica de São Lucas, nos oferece 
o dramático espetáculo de Jesus levantado no trono da Cruz que domina a cena deste mundo. Ao 
seu lado dois malfeitores. 

No final do Ano da Misericórdia, a Igreja acaba «em glória», pondo em primeira fila o «lixo 
humano» que somos tentados a deitar fora todos os dias: duas pessoas condenada à Cruz por 
terem no cadastro violências, homicídios, roubos, assaltos, enganos, etc., têm a honra de morrer 
ao lado de um outro malfeitor de renome  Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. 

O Papa Francisco surpreendeu alguns, talvez não tenha surpreendido outros que já não ligam, ao 
celebrar os últimos dois domingos jubilares (6 e 13 de Novembro) com «os presos» e com «os 
sem-abrigo». Estes, durante a celebração da Eucaristia, ficaram sentados na primeira fila, na 
Basílica de São Pedro, lugar que normalmente é reservado aos cardeais e aos bispos.   

E com os olhos fixos neles, pediu perdão por todas as vezes que os cristãos ignoram a presença 
dos pobres: «Como nos faz mal fingir que não nos apercebemos do Lázaro que é excluído e 
descartado. É afastar o rosto de Deus. Temos um sintoma de esclerose espiritual, quando o 
interesse se concentra nas coisas a produzir, em vez de ser nas pessoas a amar».  

Houve um Domingo (17 de Novembro de 2013!!!) em que o Papa disse: «Neste momento, gostaria 
de vos aconselhar um remédio. Mas alguém pensa: "Agora o Papa é farmacêutico?”. Trata-se de um 
remédio especial... um «remédio espiritual» chamado Misericordina. Uma caixinha com 59 contas 
intracordiais. Esta pequena caixa contém o remédio que alguns voluntários vo-lo distribuirão ao 
deixardes a Praça. Tomai-o! Contém um Rosário, com o qual podeis rezar também o "Terço da 
Misericórdia", auxílio espiritual para a nossa alma e para propagar em toda a parte o amor, o 

perdão e a fraternidade. Não vos esqueçais de o tomar, 
porque faz bem. Faz bem ao coração, à alma e à vida 
inteira!». 

Acaba o Ano da Misericórdia, mas precisamos dos 
remédios da Misericórdia que ao longo deste ano Santo 
procurámos individuar, a começar pelas obras de 
misericórdia corporais e espirituais que nascem ao pé 
daquela Cruz quando Jesus pronunciou a mais bela 
palavra de misericórdia: «Hoje estarás comigo, no 
Paraíso»... na primeira fila! 

frei Fabrizio 



1ª Leitura (2 Sam 5, 1-3)  
«Ungiram David como rei de Israel»   
 
Salmo 121(122)  
Vamos com alegria para a casa do Senhor.   
  
2ª Leitura (Col 1, 12-20)  
 «Transferiu-nos para o reino do seu 
Filho muito amado»  Evangelho (Lc 23, 35-43)  

«Lembra-Te de mim, Senhor, quando vieres com a tua 
realeza» 
 

Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, 
dizendo: «Salvou os outros: salve-Se a Si mesmo, se é o 
Messias de Deus, o Eleito». Também os soldados troçavam 
d’Ele; aproximando-se para Lhe oferecerem vinagre, diziam: 
«Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima 
d’Ele havia um letreiro: «Este é o Rei dos judeus». 
Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido 
crucificados insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? 
Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas o outro, 
tomando a palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu 
que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, fez-se justiça, 
pois recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele 
nada praticou de condenável». E acrescentou: «Jesus, 
lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus 
respondeu-lhe: «Em verdade te digo: Hoje estarás comigo 
no Paraíso». .    

Aclamação (Mc 11, 9.10) 
 
 

Bendito O que vem em nome do Senhor!  
Bendito o reino do nosso pai David! 

Oração  
 
Senhor, 
   hoje se conclui o  
   “Ano jubilar da misericórdia.”  
 

Agradecemos-Te esta  
   especial ocasião de graça  
   em que aprofundámos o que  
   Deus é na nossa vida. 
 

Comprometemos a ser  
   “misericordiosos como o Pai     
   celeste é misericordioso”,  
   e a imitar e seguir a Deus  
   que é “rico em misericórdia”. 
 

A Tua realeza, Senhor Jesus Cristo,  
   que hoje celebramos,  
   não é a realeza do poder,  
   mas do serviço de paz e amor. 
 

Ámen 

XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM  

Na colina do Gólgota, os chefes 
zombam… os soldados troçam… um 
soldado injuria Jesus… mesmo Deus 
parecia tê-l’O abandonado…  
É um malfeitor que reconhece no 
seu companheiro de infelicidade, 
também perto de morrer, o Rei de 
um outro Reino em que a única 
defesa é a do Amor.  
Aquele que foi malfeitor sobre a 
terra torna-se benfeitor no Reino, é 
isso a salvação. Isso passou-se na 
colina do Gólgota, numa certa sexta
-feira da história…  

Adaptado de http://www.dehonianos.org/ 

 
 

É o nosso Rei que nos dá o paraíso! 



A nossa comunidade, representada pela diretora do Centro Social Paroquial S. Maximiliano 
Kolbe, Elsa Vicente, e por uma catequista voluntária, teve a oportunidade e a alegria de 
acompanhar dois “jovens” em percurso de mudança qualitativa dos projetos de vida, ao 
Encontro Internacional da Misericórdia com o Papa Francisco. Aqui fica o testemunho. 

O desafio foi sempre acolhido e pensado com muito 
cuidado e carinho. Porém, a convicção plena da nossa 
missão enquanto cristãos, cuidadores e responsáveis 
foi percebido e tornou-se consciente e óbvia quando 
aterrámos em Roma-Fiumicino pelas 18h30, de quinta-
feira, dia 10 de Novembro. 

Éramos cerca de 120 portugueses, entre 4000 pessoas 
de várias nações europeias. 

O cenário nas casas que nos acolheram, da 
Comunidade Fratello, era deveras intrigante e 
emocionalmente constrangedor. Não por se tratar de 

um encontro com “sem 
abrigo”, mas antes, por nos fazer perceber a nós que não nos 
encontramos nas respetivas situações de risco, quão ridículos e 
perversos somos com tantas atitudes que não nos fazem ser, nem 
pensar, cristãos vivos e ativos. 

Afinal, todo o encontro remetia para a emergência de se ser 
pessoa, e de uma promoção humana para a igualdade, respeito e 
acolhimento. Um cristão solidário que descobre na pobreza e na 
miséria a Solidariedade! 

Na catequese dirigida aos sem-abrigo ali presentes, o Papa 
Francisco ensinou e lembrou os mais esquecidos, que quem não se 
apaixona não sonha. O Santo Padre falou-nos sempre com o 
coração misericordioso e de olhos postos em tantos ali presentes. 
Pediu perdão em nome dos cristãos do mundo inteiro pelas vezes 
que não olhou com dignidade para os irmãos mais frágeis e 

perseguidos, aqueles a quem a luz da liberdade do evangelho não chegou ou ficou esquecida. 

O nosso papa Francisco referiu várias vezes que a guerra é “coisa” de ricos para conquistar e 
possuir mais. A guerra é não estar em paz consigo próprio. É ser-se escravo e condenado a si, ao 
seu umbigo a tudo o que lhe impede de ver nos mais pobres a mensagem do amor de Deus. 
Depois de pedir perdão pelas vezes que diante dos mais 
fracos e fragilizados nos virámos para o outro lado da 
rua, o santo padre nos abençoou a cada um ali presente 
à sua frente e diante dos seus olhos!  

Nós que tivemos esta bela oportunidade de acompanhar 
e aprender com os "jovens" da nossa paróquia, 
agradecemos o excelente trabalho desenvolvido pela 
Cáritas Diocesana por toda a extrema organização e 
perspicácia na atuação e promoção deste encontro 
Internacional da Alegria e da Misericórdia. 

Um bem-haja a todos!                                        
                                                                               • Elsa Vicente 

http://rr.sapo.pt/artigo/33588/paula_costa_dias


19 Novembro Sáb |  
        YOUCAT Day Lisboa’16, na Baixa de Lisboa 
     Início às 9h30 e encerramento com Eucaristia às 16h30,  
        na Igreja de S. Domingos.  
     Concerto dos 20 anos do coro de Sta Clara, às 21h em Sta Clara 
 
20 Novembro Dom | 34º Domingo do Tempo Comum 
      Solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo Rei do Universo 
      Assembleia Fraternidade OFS, Sta. Clara. 
      Reunião da pastoral familiar (revisão do CPM),  às 17h em Sta. Clara;  
 
24 Novembro Qui | Comemoração dos Fiéis Defuntos da FFP 
      Noite da Palavra 
 
26 Novembro Sab |   
       Festa do Perdão, às 15h 30 em Santa Beatriz 
       Reunião de pais e padrinhos das crianças que recebem o Baptismo  
       (Sta Beatriz e S. Maximiliano), às 21h em S. Maximiliano Kolbe 
 
30 Novembro – 4 Dezembro | Assembleia Sinodal de Lisboa 

 

 

Foi com imensa alegria que acolhemos na Igreja de Stª Clara o 
nosso Cardeal Patriarca, D. Manuel Clemente, para a celebração 
da Eucaristia de acção de graças, acerca do centenário da morte 
do Ir. Carlos de Foucauld .  
Terminada a Eucaristia, descemos ao salão da Igreja, 
onde partilhamos o almoço, num clima de família.  
Seguiu-se um pequeno e simples PowerPoint  onde demos a 
conhecer como o Irmão Carlos viveu a sua missão de samaritano 
no deserto.  
Bem-haja a todos os que tornaram possível esta festa, tão 
importante para nós. 

• Irmã Aida 

 

Na audiência geral da passada quarta-feira, a última do Jubileu da Misericórdia, o Papa Francisco 
desafiou os católicos a dar continuidade à vivência deste Ano Santo extraordinário. 
«Na iminência do fim do Jubileu extraordinário, que cada um se lembre de quão importante é ser 
misericordiosos como o Pai e que o amor com os irmãos nos torna mais humanos e mais cristãos», disse, 
perante cerca de 25 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro. 
O Santo Padre falou de uma das obras de misericórdia espirituais “suportar com paciência as fraquezas 
do próximo”: «Com grande facilidade, sabemos reconhecer a presença de pessoas que podem incomodar-
nos. Pensamos de imediato: durante quanto tempo deverei ouvir as lamentações, as fofocas, os pedidos ou 
os triunfos desta pessoa?», questionou o Papa, recordando que na maioria das vezes são pessoas 
próximas a nós, como parentes e colegas de trabalho. Francisco lamentou que se tenha perdido a 
tradição do “exame de consciência”, procurando evitar apenas falar dos defeitos dos outros. 
Concluindo a sua intervenção, disse: “Queridos amigos, nesta última semana do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia, Jesus chama-nos a levar a alegria e a consolação do Evangelho a todos os homens, como 
suas autênticas testemunhas misericordiosas!                             Adaptado de http://www.agencia.ecclesia.pt/noticias 

http://rr.sapo.pt/artigo/33588/paula_costa_dias

