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Leitor, é para ti 

 
FORMAÇÃO BÍBLICA DO LEITOR 

 

A BÍBLIA – O Livro dos Livros 

       

3 - Como manusear a Bíblia  
 

Exemplos para entender uma citação 
bíblica: 

 
A ordem dos elementos é: o nome do 

livro em abreviatura, o número do capítulo e 
o número do versículo. Assim, Mt 5,12 
corresponde ao Evangelho segundo São 
Mateus, capítulo 5, versículo 12. (lá está a 
vírgula a separar o 5 do 12, ou seja, o 
Capítulo, do Versículo);  

Se o livro só tiver um capítulo, aparece 
apenas o livro e o versículo. Assim, 2 Jo 12 
para indicar que se trata da 2.ª Carta de 
João, versículo 12. (porque esta Carta tem 
apenas um único Capítulo);  

Quando são citados vários versículos 
ou capítulos seguidos, estão unidos por um 
hífen: Mt 5,12-17 (Mateus, capítulo 5, 
versículos 12 a 17, ou seja, o versículo 12, 
13, 14, 15, 16 e 17); Mt 5-6 (Mateus, 
capítulos 5 e 6, ou seja, são estes dois 
Capítulos com todos os seus Versículos 
que, neste caso, são 82, precisamente 48 
do Cap. 5 mais 34 do Cap. 6 = a 82); Mt 
5,20-6,13 (Mateus do capítulo 5, versículo 
20 ao capítulo 6, versículo 13, sem qualquer 
interrupção); 

Quando são citados vários versículos 
do mesmo capítulo, mas não todos 
seguidos, ficam separados por um ponto: 
Mt 5,12.14-17 (a citação pára no v.12 e 
continua do v.14 ao 17 inclusive, não 
incluindo o versículo 13);  

Se forem citados diferentes capítulos do 
mesmo livro, tais capítulos vão separados 
por um ponto e vírgula mas não é repetido o 
nome do livro: Mt 5,12.21-23; 6,1-8 
(Mateus, capítulo 5, versículo 12 e também 
do v. 21 a 23 inclusive; e ainda o capítulo 6 
do mesmo Mateus, do versículo 1 a 8 
inclusive). Como pode ver-se, a vírgula vai 
sempre depois do capítulo, a separá-lo dos 
versículos. 
____________________________________________ 
 

Papa Francisco 
(Mulheres) 

 

      Quando era Seminarista, deixei-me des-
lumbrar por uma rapariga que conheci. A 
sua beleza, o seu brilho intelectual, surpre-
enderam-me e, bem, fiquei confuso durante 

algum tempo. Quando voltei ao seminário 
não consegui rezar durante toda uma 
semana porque a rapariga não me saía da 
cabeça. Tive de voltar a pensar no que 
estava a fazer. Ainda era livre, porque era 
seminarista, podia voltar para casa. Voltei a 
escolher o caminho da religião. Teria sido 
anormal se este género de coisa não 
acontecesse. Quando acontece, temos de 
nos voltar a situar. 
                                    (Sobre o Céu e a Terra, 2010) 

____________________________________________ 
 

Gotas de Orvalho 
 
      Contribui com a tua porção para tornar 
mais belo este mundo. Um pequenito gesto, 
uma acção insignificante, podem melhorar 
muito este ambiente em que te encontras, 
elevar o entusiasmo de quem está desani-
mado, reanimar aquele que está desiludido. 

Um simples aperto de mão faz 
renascer, por vezes, a coragem de quem 
fraqueja. 

Então! Tão simples! Contribui com algo 
de teu, para tornar este mundo mais belo! 
____________________________________________ 
 

Morreste-me 
 

Um convite que não podemos recusar:  
viver para os outros. (…continuação) 

 

A morte não é, definitivamente, a última 
palavra sobre nós. 

À dor da ausência sobrepõe-se neces-
sáriamente a força da esperança. Uma 
esperança enraizada no nosso mais 
profundo ser que nos impele a permanecer 
no caminho. O ser humano é, por natureza, 
um ser de esperança que não abdica diante 
da adversidade. A esperança fundamenta-        
-se em alicerces diferentes mas nem todos 
iguais ou válidos. 
 

(Secretariado Diocesano de Pastoral da Cultura) 

____________________________________________

Visita-nos em:   www.paroquiasces.com 

 

De parabéns 
 
      Esta semana estão de parabéns pelos 
seus aniversários natalícios, os seguintes 
leitores: 

– Maria José Pinheiro (Paróquia de 
Eiriz), amanhã, segunda-feira, dia 17 de 
Novembro; 

– Joaquim Mendes (Paróquia de 
Carvalhosa), na próxima quinta-feira, dia 20 
de Novembro. 

À Maria José e ao sr. Joaquim Mendes, 
o Jornal do Leitor deseja-lhes muitas 
felicidades. 
____________________________________________ 
 

Feliz aniversário 
 

Lembra-te disto: tu pertences a Deus. 
Desde o primeiro instante da tua existência 
o nome de Deus ficou escrito no teu 
coração. Deus chamou-te desde toda a 
eternidade para nasceres neste dia, neste 
tempo, neste conjunto de circunstâncias. 

E tem um feliz aniversário. 
____________________________________________ 
 

Humor 
 

– Querida, a bebida põe-te mais bonita! 
  – Mas eu não bebi…  

– Pois não, mas bebi eu!  
____________________________________________ 

 

Sabias que… 
 

…Por meio de três pares de glândulas, o 
ser humano produz 1 litro de saliva todos os 
dias? 
____________________________________________ 
 

A Fechar 
 

Não posso impedir  
que o ódio continue a dominar o mundo, 

mas posso diminui-lo  
com os meus actos de amor. 

 

Tempo Comum 
 

O ano litúrgico começa a chegar ao 
fim. É tempo de ajustar contas. Nesse 
sentido, a liturgia da Palavra hoje fala-nos 
dos talentos de Deus. Couberam-nos em 
partilha dons da natureza e da graça. 
Porque cristãos, temos responsabilidades 
no crescimento do Reino. Por isso temos de 
estar vigilantes na fé e firmes na esperança. 

Tudo converge para o Dia do Senhor, 
a plenitude de Cristo, à Sua volta. A vida 
cristã só tem sentido à luz do grande 
regresso a inaugurar o Dia sem ocaso. Por 
sobre as coisas e a vida passa hoje uma luz 
de eternidade. Somos filhos de Deus, 
gerados para a luz. 
____________________________________________ 
 

Introdução 
 
 Parece prudência, mas é preguiça.  
Jesus recomendou que fôssemos 

«prudentes como as serpentes (Mt. 10, 16),  
mas o seu comportamento e as suas 
palavras estão muito longe daquilo que 
normalmente se entende por prudência. 
Vejamos: censurou os escribas e os 
fariseus (Mt 23) e ironizou acerca das suas 
exibições solenes e majestosas em «longas 
vestes» (Mc.12, 38); virou contra Ele os 
saduceus, desacreditando as suas convic-
ções  teológicas (Mt 22, 23-33); chamou 
«raposa» a Herodes (Lc.13,32) e fez 
alusões pouco simpáticas aos reis que 
«usam roupas luxuosas» e vivem em 
palácios sumptuosos (Mt 11, 8); violava o 
sábado, convivia com gente mal-afamada e 
impura, chamava serpentes, raça de 
víboras» aos guias espirituais do povo (Mt 
23, 33) e garantia que os publícanos e as 
prostitutas haveriam de precedê-los no 
Reino dos Céus (Mt 21, 31). Ora, afinal, que 
tipo de prudência é esta? 
        Jesus tinha alternativas:  por exemplo, 
não sair de Nazaré e limitar-se ao trabalho 
com a plaina e o serrote de carpinteiro; 
podia manter a boca fechada ou abri-la 
apenas para adular (louvar); podia ignorar  
as multidões famintas, cansadas e em 

debandada «como ovelhas sem pastor» (Mc 

6, 34);  podia fechar o coração à compaixão 
perante   o  homem com a mão paralisada e 
resignar-se com o facto de, por  vezes, uma 
pessoa contar menos que uma ovelha (Mt 
12, 12);  podia tapar os ouvidos para não 
ouvir o grito dos leprosos (Lc 17, 13); podia 
deixar que a mulher adúltera fosse 
apedrejada (Jo 8, 5). Enfim, Jesus tinha 
muitas alternativas. 

         Só que, a prudência de Deus não é a 
dos homens. A prudência dos homens é 
normalmente um álibi para a preguiça, para 
a inércia, para o desinteresse.  

         Tenhamos presente: é melhor correr o 
risco de errar  por amor, do  que renunciar a 
lutar pelos grandes valores; é melhor ver a 
semente da palavra rejeitada por um terreno 
estéril – como aconteceu a Paulo no 
areópago (assembleia de homens importan-
tes, em Atenas, Grécia) (Act 17, 32-34) – do 
que escondê-la, por medo, envolvendo-a 
em silêncio – como nos fala o Evangelho de 
hoje. 
      –  Ter alegria plena é deixar-se arrastar 
pelos projectos do Senhor, sem medo. 
____________________________________________ 
 

1.ª Leitura 

(Pv 31, 10-13.19-20.30-31) 
 

Monição:  
 

O livro dos Provérbios exalta a dignidade da 

mulher e a sua importância fundamental na vida 
familiar e social. A mulher que orienta a vida da casa, 
que cuida da educação da família e é capaz de amar é 
um verdadeiro tesouro e é bem mais preciosa que as 

pérolas! 
Esta leitura descreva-nos a glória da dona de 

casa que, com o seu trabalho, a sua caridade e 
fidelidade, torna feliz o lar. Um exemplo a seguir: imitar 

«a mulher corajosa». 
  

Leitura: 
 

Leitura do Livro dos Provérbios 

 
10Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? O 

seu valor é maior que o das pérolas. 11Nela confia o 
coração do marido e jamais lhe falta coisa 

alguma. 12Ela dá-lhe bem-estar e não desventura, em 
todos dias da sua vida. 13Procura obter lã e linho e põe 
mãos ao trabalho alegremente. 19Toma a roca em suas 
mãos, seus dedos manejam o fuso. 20Abre as mãos ao 

pobre e estende os braços ao indigente. 30A graça é 
enganadora e vã a beleza;a mulher que teme o Senhor 
  

 

é que será louvada. 31Dai-lhe o fruto das suas mãos e 
suas obras a louvem às portas da cidade. 
 

Palavra do Senhor. 
 

Recomendações ao leitor: 
 

A leitura deverá ser pausada e cadenciada. 
A articulação deverá ser perfeita: Provérbios / 
pérolas / desventura / manejam / indigente / vã / 
enganadora.  

Atenção à 1.ª  interrogação: a força está em 
“Quem” (logo no início da frase). 

 

Comentário: 
 

Os rabis do tempo de Jesus diziam que, 
«nas mulheres, pode encontrar-se quatro 
qualidades (negativas): são gulosas, são 
curiosas, são preguiçosas e são ciumentas. 
São também choramingonas e tagarelas». 
É…era assim que se exprimiam os rabis do 
tempo de Jesus e, meio a sério meio a 
brincar, acrescentavam: «Quando Deus 
criou o mundo, tinha à disposição dez 
cestos de palavras; as mulheres ficaram 
com nove e os homens com um.»  (é por 
isso que ninguém consegue calar as 
mulheres…) 

Gracinhas (muitas vezes infelizes) 
sobre as mulheres, encontram-se em 
provérbios de todos os povos, e não é de 
admirar que se encontrem também nos 
livros da Bíblia. Há textos do Antigo 
Testamento nos quais a mulher aparece 
como sedutora, tagarela, ciumenta, curiosa, 
vaidosa (Eclo ´Ben-Sirá´ 25, 13-26; 26, 1-
27); Isto é um reflexo da mentalidade da 
época. 
      Mas a leitura de hoje propõe um trecho 
no qual, pelo contrário, se faz o elogio da 
mulher. Garante-se que a mulher perfeita 
tem um valor inestimável: as pérolas – muito 
apreciadas na Antiguidade –  comparadas 
com a mulher, são desprezíveis (v. 10). Tal 
é o valor da mulher, que a Leitura lhe 
atribui! 
      Mas a mulher também pode constituir 
um perigo, pode transformar-se numa 
sedutora. É fácil – adverte o Sirácide –  caír 
nos laços da mulher leviana, ou ser 
seduzido pelas artimanhas de uma artista. 
(Eclo ´Ben-Sirá´ 9, 3-4). Mas como 
poderemos  distinguir  uma  mulher  de valor  
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de uma feiticeira? Que características 
permitem reconhecê-la?  Eis a lista. 

Antes de mais, é uma mulher de valor, 
ou seja, torna feliz o marido e difunde a paz, 
a serenidade e a harmonia na família;       
(v. 10-12). 
      È uma mulher laboriosa (v. 13.19), quer 
dizer: não fica de braços cruzados, não 
perde tempo em tagarelices frívolas 
(levianas e inúteis), trabalha para que em 
sua casa tudo esteja em ordem e cada um 
seja feliz. Não se preocupa apenas com  o 
marido e os filhos, quer que também os 
seus servos andem bem vestidos e tenham 
alimento em abundância. 
      A laboriosidade da mulher era sublinha-
da também pelos rabis: «A mulher –  
admitiam eles –  trabalha sempre, mesmo 
quando fala. Não é hábito da mulher estar 
sentada em casa sem fazer nada» – diziam 
os rabis. 
      A terceira qualidade é esta: a mulher 
tem um coração grande. Quer dizer,  não se 
fecha no doce ninho familiar que conseguiu 
constituir, mas olha à sua volta, e comove-       
-se  diante de quem é menos afortunado do 
que ela. Por isso, corre a ajudar quem tem 
necessidade, partilha os seus bens com os 
miseráveis (v. 20). 
      A quarta e última característica: a 
mulher é religiosa,  devota, fiel aos man- 
damentos de Deus (v. 30). Diziam os rabis: 
«o pensamento da mulher vai só para a sua 
beleza.» A mulher ideal, de que fala a 
leitura,  desmente este chavão: não liga o 
seu coração à vaidade, mas interessa-se 
por aquilo que realmente vale na vida. 
      E agora pergunta-se: há muitas mulhe-
res assim? O trecho de hoje inicia com uma 
pergunta provocatória: «Quem poderá 
encontrar uma mulher virtuosa?» (v.10). 
Podemos responder, sem receio de sermos 
desmentidos, que sim, existem muitas 
mulheres e é significativo o facto de, neste 
domingo, a liturgia –  falando-nos de 
laboriosidade, (de trabalho) dedicação e 
empenho – ter associado estas virtudes à 
mulher. Felizmente ainda há muitas e 
santas mulheres. Só quem não as quer 
ver… 
____________________________________________ 

 

Salmo Responsorial 
Sl 127, 1-2.3.4-5 (R. cf. 1a) 

  

Monição: 
 

Neste salmo é citada a esposa do homem justo, 

glorificada na sua fecundidade. 
Verdadeiramente feliz é aquele que teme e segue 

o Senhor. Esse será abençoado por Deus e o bem e a 
felicidade estarão com ele. 

  

Refrão:         DITOSO O QUE SEGUE  

                       O CAMINHO  DO SENHOR. 
 

Feliz de ti que temes o Senhor 
e andas nos seus caminhos. 
Comerás do trabalho das tuas mãos, 

serás feliz e tudo te correrá bem. 
 
Tua esposa será como videira fecunda, 
no íntimo do teu lar; 

teus filhos serão como ramos de oliveira, 
ao redor da tua mesa. 
  
Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. 

De Sião te abençoe o Senhor: 
vejas a prosperidade de Jerusalém 
todos os dias da tua vida. 
____________________________________________ 

 

2.ª Leitura (1 Tes 5, 1-6) 

 
Monição: 

 
Paulo, na segunda leitura, pronuncia-se contra o 

temor e angústia acerca da última vinda do Senhor e 

apela à vigilância e sobriedade do cristão que, por ser 
filho do dia e da luz, há-de viver como tal. 

Porque somos filhos «da luz e do dia», não 
vivemos nas trevas. Somos chamados à 

responsabilidade e não podemos viver de qualquer 
maneira. 

 

Leitura: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São 
Paulo aos Tessalonicenses 

 

Irmãos: 1Sobre o tempo e a ocasião, não precisais 
que vos escreva,  2pois vós próprios sabeis 
perfeitamente que o dia do Senhor vem como um 

ladrão nocturno. 3E quando disserem: «Paz e 
segurança», é então que subitamente cairá sobre eles 
a ruína, como as dores da mulher que está para ser 
mãe, e não poderão escapar. 4Mas vós, irmãos, não 

andais nas trevas, de modo que esse dia vos 
surpreenda como um ladrão, 5porque todos vós sois 
filhos da luz e filhos do dia: nós não somos da noite 
nem das trevas. 6Por isso, não durmamos como os 

outros, mas permaneçamos vigilantes e sóbrios. 
 

Palavra do Senhor. 

 

Recomendação ao leitor: 
 

As frases longas requerem um domínio da 
respiração de modo que o sentido não se perca. 
 

Comentário: 
 

     No passado domingo, dissemos já que 
em Tessalónica, havia tensões e desassos-
sego, porque se tinha difundido a convicção 
de que o fim do mundo e a vinda do Senhor 
estavam iminentes (próximos). 
      Então, desejosos de um esclarecimento, 
os tessalonicenses tinham encarregado 
Timóteo e Silas de perguntar a Paulo se ele 
estava em condições de poder dar 
indicações precisas acerca do tempo no 
qual estes factos iriam acontecer. 

Na leitura de hoje, o Apóstolo responde: 
não é possível sabê-lo (v. 1) e diz o motivo. 
Deus – diz ele – age normalmente de forma 
imprevista, intervém quando menos se 
espera, comporta-se como o ladrão que 

chega sem ser esperado, quando as pesso- 

as estão a dormir; é como as dores da 
mulher que está para ser mãe, que apa-
recem subitamente (v. 2-3). 
      Não vale a pena –  conclui Paulo –  
tentar descobrir o dia e a hora da vinda do 
Senhor. O que importa é evitar deixar-se 
envolver pelas trevas do mal. Os cristãos 
não deveriam correr este perigo,  porque,  a  
partir do dia do seu Baptismo, são filhos de 
luz e filhos do dia; é impossível que sejam 
apanhados de surpresa, como acontece a 
quem está imerso na escuridão e 
entontecido pelo sono (v. 4-6).  Quer dizer: 
o cristão é aquele que tem sempre as 
“malas” prontas para a viagem. Não tem 
que se preocupar quando é esse dia. Tem 
apenas que estar pronto, nada mais. 
____________________________________________ 
 

Aclamação ao Evangelho 
Jo 15, 4a.5b 

 
Monição: 

 
Continuando o discurso sobre a vinda de Jesus, 

no Evangelho deste Domingo proclama-se outra das 
parábolas da Parusia que nos impele a estarmos 
vigilantes e solícitos na edificação do Reino de Deus. 

A certeza de que o Senhor virá, reveste-se de 

maior actualidade ao aproximar-se o fim do ano 
Litúrgico. 

  

Refrão:       ALELUIA, ALELUIA! 
  

Permanecei em Mim e Eu permanecerei em vós,  

diz o Senhor. 
Quem permanece em Mim dá fruto abundante. 

____________________________________________ 
 

Evangelho (Mt 25, 14-30) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo 
São Mateus 

 

 Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos 
a seguinte parábola: 14«Um homem, ao partir de 
viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus 
bens. 15A um entregou cinco talentos, a outro dois e a 

outro um, conforme a capacidade de cada qual; e 
depois partiu. 16O que tinha recebido cinco talentos fê-
los render e ganhou outros cinco. 17Do mesmo modo, o 
que recebera dois talentos ganhou outros dois. 18Mas, 

o que recebera um só talento foi escavar na terra e 
escondeu o dinheiro do seu senhor. 19Muito tempo 
depois, chegou o senhor daqueles servos e foi ajustar 
contas com eles. 20O que recebera cinco talentos 

aproximou-se e apresentou outros cinco, dizendo: 
‘Senhor, confiaste-me cinco talentos: aqui estão outros 
cinco que eu ganhei’. 21Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito 
bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas 

pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte 
na alegria do teu senhor’. 22Aproximou-se também o 
que recebera dois talentos e disse: ‘Senhor, confiaste-
me dois talentos: aqui estão outros dois que eu 

ganhei’. 23Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito bem, servo 
bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, 
confiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do 
teu senhor’. 24Aproximou-se também o que recebera 

um só talento e disse: ‘Senhor, eu sabia que és um 
homem severo, que colhes onde não semeaste e 
recolhes onde nada lançaste. 25Por isso, tive medo e 
escondi  o  teu  talento  na terra. Aqui tens o que te per- 
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tence’. 26O senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau e 
preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeei e 
recolho onde nada lancei; 27devias, portanto, depositar 

no banco o meu dinheiro e eu teria, ao voltar, recebido 
com juro o que era meu. 28Tirai-lhe então o talento e 
dai-o àquele que tem dez. 29Porque, a todo aquele que 
tem, dar-se-á mais e terá em abundância; mas, àquele 

que não tem, até o pouco que tem lhe será 
tirado. 30Quanto ao servo inútil, lançai-o às trevas 
exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes’». 
 

Palavra da Salvação. 
 

Comentário: 

  
A dureza do patrão para com o terceiro 

servo parece excessiva. Podia-se – na nos-
sa opinião – mostrar-se mais compreensivo, 
porque o seu dependente, para além de se 
sentir atemorizado, muito provavelmente 
tinha ficado com a impressão de ter sido 
também subestimado (afinal foi-lhe confiado 
apenas um talento, enquanto que aos 
restantes, confiaram muitos mais).  

Mas não seja por aí. No que diz respeito 
à pouca estima do patrão pelo terceiro 
servo, podemos excluir essa idéia porque, 
afinal, um talento naquela época, era uma 
soma considerável, pois correspondia ao 
salário de vinte anos de trabalho de um 
operário. (hoje, cerca de 117 mil  euros +/-). 

Ora, o que importa aqui nesta parábola, 
é perceber que Jesus não queria dar uma 
lição de moral acerca da honestidade, ou 
sobre a forma de  investir o dinheiro, mas 
sobre o esforço de pôr a render os tesouros 
que lhe pertencem.  

E comecemos desde já por esclarecer o 
significado dos talentos. Foi-se formando a 
ideia – difícil de extirpar – de que os talentos 
representam os dotes que cada pessoa 
recebeu de Deus, dotes esses que não 
devem ficar escondidos, mas desenvolvidos 
e postos a render. Esta interpretação não 
está de acordo com o que é dito no 
versículo 15, onde os talentos são 
entregues «conforme a capacidade de cada 
um». Portanto, talentos e qualidades da 
pessoa não são a mesma coisa. 

Este patrão da parábola, este Senhor, 
representa claramente Cristo que, antes de 
deixar o mundo, entregou todos os seus 
bens aos discípulos. E quais foram? Vamos 
defini-los no que consistem. 

Trata-se daquilo que Jesus entregou à 
sua Igreja. E o que foi? Foi o Evangelho, ou 
seja, a mensagem de salvação destinada a 
transformar o mundo e a criar uma humani-
dade nova; o seu Espírito que «renova a 
face da terra» (SI 104, 30); e Ele mesmo, 
nos sacramentos. E, depois, o seu poder de 
curar, de consolar, de perdoar, de reconci-
liar com Deus. 

Depois, os três servos representam os 
membros das comunidades cristãs. A cada 
um  é  confiado  uma  tarefa  que  deve  ser  

exclusão da sua alegria. Não é a 
condenação ao Inferno, mas o facto de não 
pertencer desde já ao Reino de Deus. 
      O que deve fazer quem não consegue 
empenhar-se, quem não tem a coragem de 
fazer frutificar os bens do Senhor? Não 
deve continuar a ocupar inutilmente um 
encargo ou um lugar de responsabilidade, 
mas deve entregar o seu ministério ao 
«banco», à comunidade, de modo que ela 
possa  actuar  e confiar esse serviço a outra 
pessoa que esteja disposta a desempenhá-     
-lo, porque os irmãos precisam que todos os 
ministérios sejam cumpridos ou seja: as 
comunidades generosas e atentas aos 
sinais dos tempos progridem e adquirem 
cada vez mais vitalidade; as que preferem 
fechar-se em si mesmas, envelhecem, e 
ninguém ficará admirado por vê-las, um dia, 
pouco a pouco, desaparecer. 
      É esta a parábola dos talentos, que 
nada tem a ver com dinheiro que o 
banqueiro, nos nossos dias, faz crescer 
cada vez mais. 
____________________________________________ 

 

Oração Universal 
 
1 – Pela Igreja, para que seja fiel em tudo a Cristo, 

pelos seus ministros, 

para que trabalhem com esperança, 
e pelos leigos, 
para que ponham os seus talentos a render, 
oremos, irmãos. 

 
2 – Pelos que vivem como se o Senhor nunca viesse 

e pelos que temem que Ele venha a toda a hora, 
para que permaneçam vigilantes mas em paz, 

oremos, irmãos. 
 
3 – Pelas mães cristãs, para que iluminem os seus     

lares, 
pelos filhos e filhas, para que alegrem os seus pais, 

e pelos maridos, para que sejam tementes a Deus, 
oremos, irmãos. 

 
4 – Por aqueles a quem o Senhor deu muitos dons 

e pelos outros a quem o Senhor deu apenas um, 
para que todos produzam muitos frutos, 
oremos, irmãos. 

 

5 – Pelos fiéis mais disponíveis desta assembleia, 
e por aqueles que dizem sempre não a tudo, 
para que recordemos que os talentos são dão de        
Deus, 

oremos, irmãos. 
____________________________________________ 
 

Agenda  Santoral 
 

Dia 17 – S.Isabel da Hungria (Religiosa);  
Dia 18 – Dedicação das Basílicas de S.       
               Pedro e de S. Paulo; 
Dia 21 – Apresentação de N.ª Senhora; 
Dia 22 – S. Cecília (Virgem e Mártir) 

____________________________________________ 
 

Faz as tuas críticas 
ou dá as tuas sugestões, para o mail: 

jornal.leitor@portugalmail.pt 
 
 

 
 

desempenhada de modo que esta riqueza 
do Senhor possa frutificar. Conforme o pró-
prio carisma (1 Cor 12, 28-30), cada pessoa 
é  chamada  a  produzir  amor.  De  facto,  o 
ganho é o amor, o fruto que o Senhor  
pretende. Não é dinheiro, como muitos de 
nós consideram ser os talentos. A recom-
pensa que recebem é «a alegria do seu 
Senhor», a felicidade que deriva do estar 
em sintonia com Deus e com o seu projecto.  
      Depois o tempo que os três têm à 
disposição é aquele em que o patrão está 
longe: Equivale a dizer que vai desde a 
Páscoa até à vinda de Cristo, no final da 
história do mundo; é o tempo no qual a 
Igreja organiza a sua vida, cresce, se 
desenvolve e se empenha a favor do 
homem, na expectativa do regresso do seu 
Senhor. Mateus quer estimular uma 
«verificação» nas suas comunidades. 
Estarão conscientes do tesouro que têm?  

No tempo de Mateus, havia discípulos 
zelosos (activos) e discípulos indolentes 
(preguiçosos), assim como também hoje, 
nas nossas comunidades paroquiais 
continua a haver. Há cristãos dinâmicos e 
empreendedores, que se esforçam por dar 
um novo rosto à catequese, à liturgia, à 
pastoral, que se dedicam com paixão ao 
estudo da palavra de Deus de modo a 
conseguirem colher o seu significado mais 
autêntico e profundo, que são generosos e 
activos, e que, por vezes, por excesso de 
zelo, também cometem erros e, por isso,  
nem sempre acertam nas escolhas que 
fazem. Mas arriscam, avançam. Já outros 
cristãos, pelo contrário, são preguiçosos e 
receosos de tudo. Limitam-se a repetir de 
forma monótona e entediada (com tédio e 
preguiça) os mesmos gestos, as mesmas 
frases feitas, não estudam, incomodam-se 
quando alguém propõe novas interpreta-
ções, não se questionam sequer se certas 
mudanças não serão suscitadas (causadas) 
pelo Espírito; só se sentem seguros dentro 
daquilo que sempre foi dito e feito no 
passado, assusta-os o futuro; não vibram 
com os grandes valores da liberdade e da 
fraternidade. Têm medo. É incrível, mas é 
verdade: pode-se ficar paralisado pelo medo 
a Cristo.  

Esta espiritualidade criava o terceiro 
tipo de servos, os cristãos que – para 
evitarem os pecados –  jogavam sempre 
pelo seguro. Não podiam errar porque, 
quem tenta, quem se esforça, expõe-se 
inevitavelmente ao risco de errar. Está mais 
sujeito. 
      Quem defendia este medo, sem se dar 
conta, tornou-se causa da falta de amor, da 
esterilidade do bem, da letargia (inércia) 
espiritual. E a punição para quem torna 
improdutivos   os   talentos  do  Senhor  é  a  
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