Quando ajudamos alguém, é
como se ajudássemos Jesus
Quando eu tive fome, deste-me de comer.
Quando eu tinha sede, deste-me de beber.
Quando eu estava sem casa, abriste-me a porta.
Quando estava nu, deste-me a tua roupa.
Quando estava cansado, ofereceste-me repouso
Quando estava inquieto, acalmaste a minha
ansiedade.
Quando era pequeno, ensinaste-me a ler e a
escrever.
Quando estava só, deste-me a tua companhia
amiga.
Quando estava na prisão, vieste à minha cela.
Quando estava doente, cuidaste de mim
Quando estava desempregado, arranjaste-me
trabalho.
Quando estava triste, ofereceste-me um sorriso.

Leitura: 1 Cor 15, 20 – 26. 28
Leitura da Primeira Epístola do
apóstolo São Paulo aos Coríntios
Irmãos: Cristo foi o primeiro homem que ressuscitou dos mortos. Uma vez que a
morte veio por causa de um homem, também por outro homem a morte foi
vencida.
Um dia serão ressuscitados todos os que pertencem a Cristo, na altura da sua
última vinda. Jesus entregará o reino a Deus, seu Pai, depois de ter acabado com
toda a maldade e poder do mal, na terra. O último inimigo a ser vencido será a
morte, e então também Jesus se entregará ao Pai, para que Deus seja tudo em
todos.

Evangelho: Mt 25, 31 - 46
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo
segundo São Mateus
Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos:
Quando o Filho do homem vier na Sua glória, com todos os seus Anjos, sentarSe-á no Seu trono glorioso. Todas as pessoas se reunirão na Sua presença, e Ele
separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá os
que foram bons à sua direita, e os que foram maus à sua esquerda.
Então o Rei dirá então aos que estão à Sua direita:
- Vinde, benditos de Meu Pai, recebei como herança o Reino, que vos está
preparado desde a criação do mundo. É que eu tive fome, e vós destes-Me de
comer, tive sede e vós destes-Me de beber, vinha de fora, e vós recolhestes-Me.
Não tinha roupa, e destes-Me de vestir; estive doente, e viestes visitar-Me, estive
na prisão, e fostes ver-Me'.
Então os justos hão-de responder-Lhe:
- Senhor, quando é que fizemos tudo isso, se nunca te vimos?
- Em verdade vos digo: sempre que o fizeste a um dos meus irmãos mais
pequeninos, foi como se o tivesses feito a Mim.
Dirá então o Senhor aos que estão à sua esquerda:
- Afastai-vos de Mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o demónio e
os seus seguidores. Porque Eu tive fome, e não Me destes de comer, tive sede, e
não Me destes de beber, vinha de fora, e não Me recolhestes. Não tinha roupa, e
não Me destes de vestir, estive doente e na prisão, e não Me visitastes'.
Então, também eles Lhe hão-de responder:
- Senhor, quando é que Te assim e não Te ajudámos?
- Em verdade vos digo: cada vez que não ajudastes um destes meus irmãos mais
pequeninos, também a Mim não o fizestes. Estes irão para o sofrimento eterno, e
os justos para a vida eterna.

-

Hoje é o último domingo do ano litúrgico. O ano normal, ou ano civil, começa
no dia 1 de Janeiro e acaba no dia 31 de Dezembro. O ano escolar, ou ano
lectivo, começa em Setembro de um ano, no princípio das aulas, e acaba em
Julho do próximo ano, no fim das aulas.
Também a Igreja tem um ano especial, que se chama ano litúrgico.
O ano litúrgico começa no ____________, com a preparação para o ________,
em que se celebra o princípio da vida de _________ na terra.
Na altura da _______ celebram-se os acontecimentos relacionados com a morte
e ____________ de Jesus. Começa Por a ___________, que é a preparação
para a Páscoa, e dura _________ dias, tal como os quarenta dias que Jesus
esteve no _______. Na Semana ________, celebra-se a paixão e _________ de
Jesus, e no __________ de Páscoa, a Sua ressurreição. O tempo da Páscoa
termina com a celebração da ________ de Jesus ao Céu, e a descida do Espírito
Santo (_________).
Durante o resto do ano, que se chama o Tempo _____, vamos falando do que
Jesus _______ enquanto esteve na ____. No fim do ano litúrgico falamos
especialmente sobre o que Jesus ensinou acerca da _____ eterna, junto a
_______ Pai.
Neste último domingo do ano litúrgico, celebramos a festa de ________, em
que recordamos que Jesus é _____ de todo o Universo.
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ESTA SEMANA VAIS LEMBRAR-TE QUE CRISTO (JESUS) É O TEU REI, POR ISSO
VAIS FAZER TUDO O QUE ELE QUER QUE TU FAÇAS.

Perto de Lisboa, do outro lado da ponte, há um grande monumento chamado
Cristo-Rei, dedicado ao Sagrado Coração de Jesus. Com certeza, todos vocês já
viram esse monumento ao longe. Quem é que já o foi visitar?
É um monumento muito alto, com uma imagem de Cristo-Rei, de braços abertos,
virada para Lisboa. A imagem é da autoria do escultor Mestre Francisco Franco,
e tem 28 metros de altura e 28 metros de largura entre a ponta dos dedos. O
pedestal tem 82 metros, ou seja, tem 110 metros de altura total, o que faz com
que seja possível vê-lo a 20 quilómetros de distância.
A ideia de construir este monumento nasceu em 1934, com uma visita do Sr
Cardeal Patriarca de Lisboa ao Brasil, onde existe um monumento parecido, o
Cristo-Rei do Corcovado. A decisão da construção foi tomada em 1937, mas era
preciso juntar muito dinheiro, por isso foi aberto um peditório na diocese para
juntar dinheiro para construir o monumento. Entretanto começou a segunda
guerra mundial, e foi decidido que o monumento seria dedicado ao Sagrado
Coração de Jesus, em agradecimento por Portugal não ter entrado na guerra.
Finalmente, em 1950, já havia dinheiro suficiente para começar a construção, e
foi concluído e inaugurado em 1959. Todo o dinheiro para a construção veio de
donativos, e todos contribuíram, desde os ricos aos pobres, conforme as suas
possibilidades.
Agora que já sabes a história do monumento, pede aos teus pais para ir visitá-lo.

