
 

 

J esus, o nosso rei, apresenta-Se aos homens 

sem qualquer ambição de poder ou de rique-

za, sem o apoio dos grupos de pressão que 

fazem os valores e a moda, sem qualquer com-

promisso com as multinacionais da exploração e 

do lucro.  

Diante dos homens, Ele apresenta-se só, indefe-

so, prisioneiro, armado apenas com a força do 

amor e da verdade.  

Jesus NÃO IMPÕE nada; SÓ PROPÕE aos ho-

mens que acolham no seu coração uma lógica 

de amor, de serviço, de obediência a Deus e aos 

seus projetos, de dom da vida, de solidariedade 

com os pobres e marginalizados, de perdão e 

tolerância. É com estas “armas” que Ele vai com-

bater o egoísmo, a auto-suficiência, a injustiça, a 

exploração, tudo o que gera sofrimento e morte. 

É uma lógica desconcertante e incompreensível, 

à luz dos critérios que o mundo avaliza e enalte-

ce.  

A lógica de Jesus fará sentido? O mundo novo, 

de vida e de felicidade plena para todos os ho-

mens nascerá de uma lógica de força e de impo-

sição, ou de uma lógica de amor, de serviço e de 

dom da vida? 

Mesmo contra a corrente, a 

nossa vida, as nossas op-

ções, a forma de nos relacio-

narmos com aqueles com 

quem todos os dias nos 

cruzamos, devem ser marca-

dos por uma contínua atitu-

de de serviço humilde, de 

dom gratuito, de respeito, de 

partilha, de amor.  

Como Jesus, também nós 

temos a missão de lutar – não com a força do 

ódio e das armas, mas com a força do amor – 

contra todas as formas de exploração, de injusti-

ça, de alienação e de morte… O reconhecimento 

da realeza de Cristo convida-nos a colaborar na 

construção de um mundo novo, do Reino de 

Deus. 

Pe. Francisco Xavier    
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«ENTÃO, TU ÉS REI?» JESUS RESPONDEU-LHE:  

«É COMO DIZES: SOU REI» 

3  O presente Documento Preparatório põe

-se ao serviço do caminho sinodal, de 

modo especial como instrumento para 

favorecer a primeira fase de escuta e consulta 

do Povo de Deus nas Igrejas particulares 

(outubro de 2021 – maio de 2022), na esperan-

ça de contribuir para colocar em movimento as 

ideias, as energias e a criatividade de todos 

aqueles que participarem no itinerário, e facili-

tar a partilha dos frutos do seu compromisso. 

Para esta finalidade:  

1) começa por delinear algumas 

caraterísticas salientes do contexto 

contemporâneo;  

2) explica resumidamente as refe-

rências teológicas fundamentais 

para uma correta compreensão e 

prática da sinodalidade;  

3) oferece algumas indicações bí-

blicas que poderão alimentar a me-

ditação e a reflexão orante ao longo do cami-

nho;  

4) descreve certas perspetivas a partir das 

quais reler as experiências de sinodalidade 

vivida;  

5) expõe determinadas indicações para articu-

lar este trabalho de releitura na oração e na 

partilha. Para acompanhar concretamente a 

organização dos trabalhos, propõe-se um Vade

-mécum metodológico, anexado ao presente 

Documento Preparatório e disponível no site 

dedicado. 

SÍNODO 2021+2023 
PAPA FRANCISCO CONVOCA-TE! 
«Para uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão» 

O site oferece alguns recursos para o aprofun-

damento do tema da sinodalidade, como apoio 

a este Documento Preparatório; entre eles des-

tacamos dois, em seguida mencionados várias 

vezes: o Discurso na Comemoração do cin-

quentenário da instituição do Sínodo dos Bis-

pos, pronunciado pelo Papa Francisco no dia 

17 de outubro de 2015, e o documento A sino-

dalidade na vida e na missão da Igreja, elabora-

do pela Comissão Teológica Internacional e 

publicado em 2018. 

I. APELO A CAMINHAR JUNTOS 

4. O caminho sinodal desenvolve-se num con-

texto histórico, marcado por mudanças epo-

cais na sociedade e por uma passagem crucial 

na vida da Igreja, que não é possível ignorar: é 

nas dobras da complexidade deste contexto, 

nas suas tensões e contradições, que somos 

chamados «a investigar os sinais dos tempos e 

a interpretá-los  à luz do Evangelho» (GS, n. 4). 

Delineiam-se aqui alguns elementos do cenário 

global  mais intimamente ligados ao tema do 

Sínodo, mas o quadro deverá ser enriquecido e 

completado a nível local. 



 

 

PARA UMA IGREJA SINODAL: no próximo dia 

24/11, pelas 21h15, acontecerá o 2º encontro 
de formação destinado, sobretudo, a todos os 

párocos e moderadores paroquiais, no âmbito 

do processo sinodal em curso.  A participação 
pode ser feita de modo presencial (Auditório 

Vita) ou via digital (Youtube, Facebook ou ZOOM – 

link de acesso enviado atempadamente por e-mail).  

LITURGIA 

Ao abraçar a vida nova que nos é dada no 

Batismo, recebemos também uma missão do 

Senhor: «SERÁS MINHA TESTEMUNHA». É 

uma missão que pede a nossa 

dedicação e faz mudar a vida. 

Hoje, o convite de Cristo a Paulo é 

dirigido a cada um e cada uma 

de vós, JOVENS: Le-

vanta-te! Não podes 

ficar por terra a 

«lamentar-te com pe-

na de ti mesmo»; há 

uma missão que te espera! 

Também tu podes ser testemunha 

das obras que Jesus começou a 

realizar em ti. Por isso, em nome 

de Cristo, eu te digo: 

LEVANTA-TE e testemunha a tua 

experiência de cego que encontrou 

a luz, viu o bem e a beleza de Deus em si mes-

mo, nos outros e na comunhão da Igreja que 

vence toda a solidão. 

LEVANTA-TE e testemunha o amor e o res-

peito que se podem estabelecer nas relações 

humanas, na vida familiar, no diálogo entre 

pais e filhos, entre jovens e idosos. 

 LEVANTA-TE e defende a justiça social, a 

verdade e a retidão, os direitos humanos, os 

perseguidos, os pobres e vulneráveis, aqueles 

que não têm voz na sociedade, os imigrantes. 

LEVANTA-TE e testemunha o novo olhar que 

te faz ver a criação com olhos cheios de mara-

vilha, te faz reconhecer a Terra como a nos-

sa casa comum e te dá a coragem 

de defender a ecologia integral. 

LEVANTA-TE e testemunha que as 

existências fracassadas podem 

ser reconstruídas, as pessoas 

já mortas no espírito podem 

ressuscitar, as pessoas es-

cravizadas podem voltar a ser 

livres, os corações oprimidos 

pela tristeza podem reencon-

trar a esperança. 

LEVANTA-TE e testemunha com alegria que 

Cristo vive! Espalha a sua mensagem de amor 

e salvação entre os teus coetâneos, na escola, 

na universidade, no trabalho, no mundo digital, 

por todo o lado. 

Papa Francisco,  

Mensagem para a XXXVI Jornada   

Mundial da Juventude . 

Dia Mundial da JUVENTUDE   
 

«Levanta-te e testemunha!» 

TLin[formativo] 
MISSA DE SUFRÁGIO—SACERDOTES DO AR-

CIPRESTADO: no dia 22, na Basília de S. Pe-
dro do Toural, às 10h00, o Clero do Arcipres-

tado de  Guimarães—Vizela, celebrará uma 

Eucaristia de sufrágio pelos sacerdotes natu-
rais ou que trabalharam neste Arciprestado. 

Todos estamos convidados  a fazer memoria!  

XXXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM - ANO B 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO  

 

LEITURA I | Leitura da Profecia de Daniel (Dan 7, 13-14) 

Contemplava eu as visões da noite, quando, sobre as nuvens do céu, veio alguém semelhante a 

um filho do homem. Dirigiu-Se para o Ancião venerável e conduziram-no à sua presença. Foi-

lhe entregue o poder, a honra e a realeza, e todos os povos, nações e línguas O serviram. O seu 

poder é eterno, não passará jamais, e o seu reino não será destruído. 

SALMO | SALMO 92 (93), (16), 1ab.1c-2.5  

O Senhor é rei num trono de luz.  

 

  O Senhor é rei, revestiu-Se de majestade, 

  revestiu-Se e cingiu-Se de poder. 
 

   Firmou o universo, que não vacilará. 

   É firme o vosso trono desde sempre, Vós existis desde toda a eternidade. 
 

    Os vossos testemunhos são dignos de toda a fé, 

    a santidade habita na vossa casa por todo o sempre. 

   

LEITURA II | Leitura do Apocalipse (Ap 1, 5-8 ) 

Jesus Cristo é a Testemunha fiel, o Primogénito dos mortos, o Príncipe dos reis da terra. Àque-

le que nos ama e pelo seu sangue nos libertou do pecado e fez de nós um reino de sacerdotes 

para Deus seu Pai, a Ele a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amen. Ei-l’O que vem 

entre as nuvens, e todos os olhos O verão, mesmo aqueles que O trespassaram; e por sua cau-

sa hão-de lamentar-se todas as tribos da terra. Sim. Amen. «Eu sou o Alfa e o Ómega», diz o 

Senhor Deus, «Aquele que é, que era e que há-de vir, o Senhor do Universo». 

 

EVANGELHO | Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (Jo 18, 33b-37 ) 

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?». Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu 

sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?». Je-

sus 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 es-

cuta a minha voz». 


