
34º DOMINGO DO TEMPO COMUM—Solenidade
de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo –
Ano C 
 
A Palavra de Deus, nese últ-
mo domingo do ano liúrgico,
convida-nos a omar consci-
ência da realeza de Jesus.
Deixa claro, no enano, que
essa realeza não pode ser
enendida à maneira dos reis
dese mundo: é uma realeza
que se exerce no amor, no
serviço, no perdão, no dom
da vida. 
A primeira leiura apresena-nos o momeno em
que David se ornou rei de odo o Israel. Com ele,
iniciou-se um empo de elicidade, de abundância,
de paz, que fcou na memória de odo o Povo de
Deus. Nos séculos seguines, o Povo sonhava com o
regresso a essa era de elicidade e com a resaura-
ção do reino de David; e os proeas promeeram a
chegada de um descendene de David que iria reali-
zar esse sonho.  
A segunda leiura apresena um hino que celebra a
realeza e a soberania de Criso sobre oda a criação;
além disso, põe em relevo o seu papel undamenal
como one de vida para o homem. 
O Evangelho apresena-nos a realização dessa pro-
messa: Jesus é o Messias/Rei enviado por Deus, que
veio ornar realidade o velho sonho do Povo de
Deus e apresenar aos homens o “Reino”; no enan-
o, o “Reino” que Jesus propôs não é um Reino
consruído sobre a orça, a violência, a imposição,
mas sobre o amor, o perdão, o dom da vida. 
(Dehonianos) 
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MISSAS DOMINICAIS NA NOSSA PARÓQUIA:  
9h (Pexiligais), 10h (Telhal), 9h30 e 12h (Mem Martins), 10h30 (Mercês), 11h30 e 19h (Algueirão) 

AGENDA 
 

Catequese de adultos 
As pessoas adulas que não em o sacrameno do Cris-
ma, podem inscrever-se nos respetvos carórios para
a caequese, que será num dia de semana à noie. 
 
 
Seja família de acolhimento nas jornadas da juventu-
de 
Fazemos o apelo a odas as amílias que puderem,
para se inscreverem nos carórios dos respetvos Nú-
cleos, para acolherem jovens nas suas casas, para a
jornada mundial da juvenude, de 1 a 6 de agoso de
2023. É sufciene erem a possibilidade de um espa-
ço, em casa, para acolher no mínimo 2 jovens, onde
possam dormir (não é obrigaório er camas para o-
dos). Casa de banho para higiene pessoal, possibilida-
de de servir o pequeno-almoço e alguma oura reei-
ção se or necessário.  

Jornada Diocesana da  

Juventude(JDJ), 
A Jornada Diocesana da Juvenu-
de organizada pelo Pariarcado
de Lisboa, vai decorrer ao longo de dois dias. Será a 19 e 20
de novembro, em Oeiras, na preparação para a JMJ Lisboa
2023. “Ese enconro é ummomeno muio imporane no
caminho para a Jornada Mundial da Juvenude Lisboa
2023”. É desa orma que o direor do Serviço da Juvenu-
de / COD de Lisboa, João Clemene, qualifca a Jornada Dio-
cesana da Juvenude, que vai decorrer ao longo de um fm-
de-semana. “Esa Jornada preende congregar odos os jo-
vens de Lisboa, de modo a que açam uma verdadeira expe-
riência de comunhão eclesial e possam partr emmissão
para as dierenes comunidades paroquiais, com renovado
ânimo nese caminho rumo à JMJ Lisboa 2023” . 
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DOMINGO DO CONTRIBUTO PAROQUIAL 
Como em odos os anos, nese período, anes do fm
do ano celebramos o domingo do conribuo Paro-
quial.  
O que é? 

Embora a Igreja seja de nau-reza e fns sobrenau-
rais, não deixa de ser constuída por pessoas esru-
uras maeriais que no seu conjuno, comporam
cusos maeriais. 
O quino mandameno da Igreja diz: (« cada crisão
deve conribuir para as despesas do culo e para a
susenação do clero segundo os legítmos usos e
cosumes e as deerminações da Igreja»), apona
aos féis a obrigação de, conorme as suas possi-
bilidades, «prover às necessidades da Igreja de for
ma que ela possa dispor do necessário para o culo
divino, para as obras aposólicas e de caridade e pa
ra a honesa susenação dos seus minis
ros» (Caecismo da Igreja Caólica, n. 2043). O con-
ribuo paroquial, é a conribuição regular dos paro-
quianos para as despesas da sua paróquia. Por isso
não é uma esmola que se dá. Nem é a colea do
oerório das missas, que evenualmene os féis dão
ao domingo, que são valores insufcienes para pa-
gar odas as despesas. 
A que se destna? 
Uma paróquia pode er dois tpos de despesas: cor-
rentes e extraordinárias. O conribuo paroquial,
ourora chamado côngrua ou ambém Dízimo, é
assim a conribuição regular dos paroquianos para
as despesas correnes da sua Paróquia e, as exraor-
dinárias, (por exemplo, obras de maior dimensão),
ligadas a iniciatvas de angariação para o eeio. As
despesas correnes; enre ouras são: gasos com o
culo divino; suseno dos sacerdoes; cusos de ma-
nuenção (limpeza, água, elericidade, gás, ec.); sa-
lários e encargos sociais dos uncionários; ormação;
seguros; serviços e carório (expediene, correio,
eleone, ec.) 
Qual o valor anual? 
Não exise um valor fxo, sendo uma doação livre.
Cada um conribuirá de acordo com a sua consciên-
cia e as suas possibilida-des. Só Deus conhece bem o
valor real de cada oera. 
Como conribuir? 
Poderá azê-lo por ranserência bancária, ao NIB

PT50 0033 0000 0022 3686 4630 5, por débio dire-

o na sua cona se evenualmene assim o preerir,

porMBway 932 548 199,  

ou por enrega direa, nos envelopes para o eei-
o que oram disribuídos ou esão disponíveis na
Igreja. A conribuição poderá ser eia parcelada
durane o ano ou só no fm do ano, como or
mais conveniene a cada pessoa.  
O valor pode ser deduzido no IRS? 
Para os que desejam, a Paróquia esá disponível

para emitr um recibo dos donatvos, para eeios

fscais ou ouros, no ermo de cada ano civil. Para

isso em de o pedir ao carório.  

Pode ser que já eseja a cumprir ese dever como
crisão odos os anos e se assim or e agradeço
pela colaboração.  
Se, evenualmene, é um daqueles que nunca
deu o conribuo para a Igreja, ou só o ez algu-
ma vez, venho soliciar a sua generosidade para
que para que oereça o seu conribuo. 
“Deus ama a quem dá com alegria”. 

O Prior 

HISTÓRIA DAS JORANDAS DA JUVENTURE (6) 
4ª Jornada mundial da juventude 
Częstochowa – Polônia - 1991 

 
 
Czesochowa – Poló-
nia 1991. A Europa da
JMJ de 1991 em no-
vos confns e horizon-
es depois da queda
do regime comunisa.

O Papa polaco convida a juvenude de odo o
mundo a acrediar em Criso. O ema da Jornada
é: "Vós recebeses o Espírio que vos adopa co-
mo flhos". O hino: Abba Ojcze. Em Czeso-
chowa apresenam-se um milhão e meio de jo-
vens. Na esplanada, diane do Sanuário de Jasna
Góra, na Solenidade da Assunção da Bem-
Avenurada Virgem Maria, S. João Paulo II confr-
ma que esa Jornada Mundial da Juvenude se
distngue porque: “ Pela primeira vez regisa-se
uma partcipação ão numerosa de jovens da Eu-
ropa orienal”. “Como não reconhecer nisso um
grande dom do Espírio Sano? – afrma –, juno
com vocês, hoje quero agradecê-lo. Depois do
longo período de roneiras pratcamene insu-
peráveis, a Igreja na Europa pode fnalmene res-
pirar com os dois pulmões”.  


