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Domingo XXXIV do Tempo Comum - Ano C
Cristo Rei, história do de Almada e fim do Ano C

O

Neste próximo domingo celebra-se a
festa de Cristo Rei.
Embora a Liturgia prevaleça em relação
a monumentos, nem por isso vem a des-
propósito fazer história do Monumento
de Cristo Rei, em Almada. A inspiração
da sua construção nasce no Brasil.
De facto, a ideia da construção do Monu-
mento a Cristo Rei surge em 1934,
aquando de uma visita ao Brasil do então
Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel
Gonçalves Cerejeira. Ao passar pelo
Rio de Janeiro, viu a imponente
imagem de Cristo Redentor do Cor-
covado e logo no seu coração nasceu o
desejo de construir semelhante obra em
frente a Lisboa.
O contexto sociopolítico que se vivia no
mundo inteiro, um pouco à semelhança
daquilo que estamos vivendo nos dias de
hoje, obrigaram os países do mundo
ocidental a revitalizarem as suas
economias, depois de se ter vivido a 1:ª
Grande guerra de 1914 a 1918 com uma
grande recessão em 1929 que se
prolongou na década de 30, atirava para
a miséria o povo, sucediam-se experiên-

cias de governos que acabavam
com a morte de reis, presidentes
da república e movimentos sur-
giam, aqui e além, a quererem repor
a ordem. muitas vezes através da
força, militar e económica.
Em Portugal, as condições sociais
não eram muito melhores e os
conflitos decorrentes da I República
originaram uma reacção conserva-
dora, que culminou com o golpe de
28 de Maio de 1926, perpetrado
pelo exército e apoiado maioritaria-
mente por republicanos modera-
dos, monárquicos e católicos de
várias facções.
O descontentamento era geral e
crescia mesmo entre as classes
médias portuguesas, que tinham
sido o principal apoio à República.
As greves sucediam-se e este clima
foi apenas ultrapassado com a
vitória do general Óscar Carmona
nas eleições presidenciais de 1928
e com a escolha de António de
Oliveira Salazar para ministro das
Finanças. (Continua na página 4)

...Salazar conseguiu equilibrar as contas
nacionais, o que lhe garantiu um grande
prestígio. Posteriormente, em 1932,
Salazar é nomeado chefe de Governo e
em 1933 é promulgada uma nova
Constituição, que redundou no Estado
Novo, um regime sob o governo pessoal
de Salazar até 1968. O sistema político
nacional passou então a ser um regime
corporativo, definindo-se como auto-
ritário, nacionalista e colonial. Era a cha-
mada ditadura.
Neste permeio,  na vizinha Espanha vivi-
a-se uma sangrenta Guerra Civil, iniciada
em 1936 e estava também ameaçada
pelo perigo da proliferação do comu-
nismo ateu nos países ditos de tradição
cristã, algo que Nossa Senhora, em
Fátima, já previra, ao afirmar que a
Rússia haveria de espalhar os seus
erros pelo mundo .
A nível eclesial, vive-se o início da
Acção Católica, onde era necessário
a proclamação do reinado social de
Cristo face à prepotência do mundo ateu.
As nações cristãs deveriam reconhecer
a Realeza de Cristo, inspirando-se na
legislação divina com princípios orienta-
dores da vida comum.
Face a este contexto social e político
vivido nos anos 30, os Bispos Portu-
gueses apontaram três razões para
a construção do edifício a Cristo Rei:
1 – O dever de um desagravo social
pela conspiração universal de Cristo
2 – Um grande dever de gratidão na-
cional, pois ao contrário de outros
países, em Portugal, por uma singular
providência vivia-se em paz, num
progresso espiritual e o monumento
seria assim um profundo e sentido
agradecimento a Cristo.
3 – Uma exigência de restauração na-
cional Em 1939, inicia-se a II Guerra
Mundial e foi durante este período que

a ideia da construção do Monu-
mento a Cristo Rei ganhou um novo
sentido e vigor.
Em 1940, em Fátima, os bispos na-
cionais, no final do seu Retiro anual,
formularam o seguinte voto: “Se
Portugal fosse poupado da Guerra,
erguer-se-ia sobre Lisboa um
Monumento ao Sagrado Coração
de Jesus, sinal visível de como
Deus, através do Amor, deseja con-
quistar para Si toda a humani-
dade”. Portugal manteve uma
posição de neutralidade na II Guerra
Mundial, não participando directa-
mente nas acções bélicas e esse
facto foi decisivo para que se
colocasse em marcha uma campa-
nha nacional de angariação de
fundos, para que a construção fosse
uma realidade. No entanto, esta cam-
panha tornou-se lenta devido ao
contexto de guerra. Mesmo assim e
apesar de todas as dificuldades, em
1941 foi adquirido o terreno para
construir o Monumento.
Em 1949 é lançada a 1.ª pedra da
construção e em 1952 iniciam-se as
obras com os alicerces.
A 17 de Maio de 1959 (Dia de Pen-
tecostes) perante a imagem de Nossa
Senhora de Fátima, com a partici-
pação de todo o Episcopado Portu-
guês, os Cardeais do Rio de Janeiro
e de Lourenço Marques (Maputo),
autoridades civis e de 300 mil pesso-
as, inaugurou-se o Monumento. O
Papa João XXIII fez-se presente por
Radiomensagem. Na ocasião, o
Cardeal Cerejeira fez uma considera-
ção eloquente: "Este será sempre
um sinal de Gratidão Nacional pelo
dom da Paz". O Cardeal Cerejeira
terminou a sua homilia com esta frase
que ficou para a história: "Portugal
foi ouvido, o voto ficou cumprido"
(1959)....... (Continua na página 3)



       Intenções de Missas
3.ª feira- 22 (Igreja): às 17h45:
terço; às 18h00: missa por:
- Aniv. Fernando Fernandes Cruz
m.c. filho Manuel
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Por M. Carmo Faria Lima  m. família
5.ª feira- 24 às 17h45: terço; às 18h:
- Aniv. Maria Alves Marques  m.c. filho
Francisco
- Aniv. Joaquim I. Lopes  m.c. viúva
- Por Aurora M. Rodrigues  m.c. viúvo
Sábado - 26:  - Às 18h15:
- Aniv. Gaspar e Emília Valverde  m.c.
Filipa Valverde
- Aniv. Firmino M.Silva  m. filha Salete
- Por José Martins Sá  m.c. filho
Carlos Miguel
Domingo - 27: Às 8h45
- Povo  m.c. Pároco
- Por Iirmã Bernardete  m.c. Emília
- Por Henrique Lage  m.c. viúva0

Servir altar 27 Novembro
Dia 27: Natália, António Sá e outra;
Salmistas: Céu e Fernanda

Reunião com grupos paroquiais
Tendo em conta o epicentro para
onde devem convergir todas as
atividades da paróquia, em 2023, vai
haver uma reunião com todos os
grupos e entidades, moderada pela
direção do Centro Social. Esse
epicentro será, obviamente, a ERPI.
Cada grupo deverá levar para tal
reunião ideias, no sentido de dinami-
zar a paróquia ou comunidades
vizinhas, para o grande projeto que
temos em vista e que, naturalmente,
vai exigir muitas iniciativas e trabalho
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Paróquia de Palmeira
     Intenções de Missas

2.ª F - 21: às 17h45: Terço; às 18h00,
eucaristia por:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Aniv. José Rodrigues G. Chaves  m.c.
irmã Justina
- Pais (Artur/Maria) de R.Maria Loureiro
4.ª F - 23:  às 17h45: Terço; às 18h:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Pelas Almas  m.c. Confraria
- Por Álvaro Dias Faria  m.c. Rosa
Cruz Carvalho
6.ª F - 25 -  Na Igreja às 17h45: terço
e às 18h00, eucaristia por:
- Por António Maria Soares  m.c. viúva
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- 1.º Aniv. M. Leonilde Gomes Lima
m.c. Confraria, viúvo, filha Rosália e
restantes filhos
Sábado - 26: às ; Às 17h00:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Pais e irmão (António, Alzira e Batista
- Por Fernanddo L.Faria  m.filha Carmo
Domingo: 27: - Às 10h00:
- Pelas Almas  m.c. Paróquia
- Aniv. Aurélio Couto  m. irmã Deolinda
- Aniv. Virgínia Sampaio Boaventura
m.c. filha Maria

Servir altar 26 e 27 Novembro
Dia 26 (17h00): Sandra Cardoso, Cabo
Lima e Catarina Teixeira; Dia 27: 10h:
Rosinha, Durval e Fábia Organista:

Orlando.Salmistas: Adélia e Laura

Jornadas Mundiais da Juventude

 Famílias de acolhimento
Embora este tema esteja confiado aos
Jovens e seus grupos, como não fui
contactado por nenhum grupo, nem
em Palmeira nem Curvos, anuncio
agora que abriram já as inscrições pa-
ra famílias que queiram acolher duran-

Obriga
Paróquia de Curvos

Continuação da Página 4
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Curiosamente, coincidiu a sua inau-
guração com a inauguração da Televisão
em Portugal, pois experimentalmente a
1.ª transmissão da Televisão tinha sido
a visita da Raínha Isabel II  (falecida há
2 meses ainda) a Portugal, rainha jovem
de 26 anos de idade, aclamada pelos
portugueses e que levou o seu reinado
até aos 96 anos.
A arte e o engenho dos homens, levaram
a fazer um monumento que é um ex-
libris de Lisboa, onde se utilizaram 40
mil toneladas de betão,
No entanto a história deste monumento,
está cheia de grandeza e fé, de devoção
a Cristo e em especial ao seu Sacra-
tíssimo Coração. Por isso, ao cele-
bramos Cristo Rei queremos lembrar
uma devoção que, ainda hoje, merece
ser vivida com sentido cristão e não
apenas artístico. Que Ele, lá em cima
do seu pedestal, com mais de 100
metros de altura, continue a olhar o
mundo e, em especial, Portugal

te 6 dias jovens provindos de qualquer
país do planeta.
O caminho a seguir será sempre este,
ainda que trabalhado por grupos de Jo-
vens: paróquia, arciprestado, dio-
cese. Por isso, o pároco tem neces-
sidade de estar dentro do assunto.Te-
nho fichas de inscrição, mas também
os jovens têm. São 6 dias (de 26 a 31
de Julho). O arciprestado de Esposen-
de comprimeteu-se receber mil jovens.
De 1 a 6 de Agosto, já com a presença
do Papa, os jovens serão instalados
perto de Lisboa e pagarão cada um 290
euros, sob a responsailidade da dioce-
se donde são provenientes.
Creio (sem confirmar) que cada família
de acolhimento receberá 40 euros por
cada jovem. Mas....lembremo-nos dos
"Erasmus" tanto em voga em todo o
mundo. Onde são acolhidos os jovens
que neles tomam parte? Por isso, faça-
mos aos outros o que desejamos que
nos façam a nós.....

Cuidadora familiar
Senhora com experiência em lidar
com crianças e/ou idosos mostra-se
disponível nessa área familiar, tanto
para crianças como idosos.
Qualquer interessado pode entrarr em
contacto com a própria, através do
telefone 966 709 217

Catequese em Palmeira
Da reunião do dia 14 (2.ª feira), ressal-
taram as datas de festas da catequese
e outras iniciativas paralelas à
catequese.Serão publicadas no pró-
ximo boletim. Messsmo assim, a curto
prazo avisa-se:
1. Dia 16 de dezembro: pequeno teatro
da catequese no auditório
2. Dia 25 de (continua na página 3)
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...de Dezembro: na missa das 11h30:
encenação de natal apelando à pre-
sença de toda a catequese nessa
Eucaristia;
3. Pausa (férias) de Natal: dias 24 e 31


