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XXXIII Domingo Comum 

Nesta etapa final do Ano Litúrgico, o 

Senhor convida-nos a uma profunda 

reflexão sobre o modo como temos 

usado os seus dons. Convida-nos a 

refletir e desafia-nos com uma pergunta 

muito oportuna: que uso temos feito dos 

talentos que recebemos de Deus? 

Vivemos uns para os outros, 

servindo-nos mutuamente com os 

talentos recebidos, antecipando com 

esta doação por amor a comunhão com 

eles, e todos com Deus, que nos 

aguarda para sempre no paraíso. 

Todas as pessoas receberam de 

Deus qualidades, oportunidades e outros 

dons que são os talentos. Cada um de 

nós nãos os recebeu para sua glória 

pessoal, vaidade ou fonte de lucro, mas 

para servir os outros. 
 

 
 
 

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 convicções  

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 (para 

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 paralisa-

da e resignar-se com o facto de, por ve- 

zes, 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 alterna-

tivas. Não usou nenhuma. 

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. 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 importantes, 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 projetos do Senhor, sem 

medo.  
 

 
 

Antífona de Entrada 

Jer 29, 11.12.14 
 

Os meus pensamentos são de paz  

e não de desgraça, diz o Senhor.  

Invocar-Me-eis e atenderei o vosso 

clamor,  

e farei regressar os vossos cativos  

de todos os lugares da terra. 
 

 
 

Primeira Leitura 
(Pr 31, 10-13.19-20.30-31) 

 

MONIÇÃO: 
 

O Livro dos Provérbios apresenta-nos a 

mãe de família como alguém que nos pode 

servir de modelo no modo como administra os 

talentos recebidos de Deus. 

O texto é uma chamada do Senhor para 

que cada um de nós se examine sobre o 

modo como administra os carismas recebidos. 

 
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 
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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 engana-

dora 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. 
 

 
 
RECOMENDAÇÃO AOS LEITORES: 

 
 

Esta Leitura deverá ser proclamada 

pausadamente e num ritmo cadenciado. A 

articulação deverá ser perfeita: Provérbios / 

virtuosa / pérolas / desventura / roca (lê 

“róca”) / manejam / indigente / enganadora / 

vã / e outras. (exercita bem estas palavras). 

Finalmente, presta atenção à interrogação 

logo na primeira frase: a força da interrogação 

está em "Quem" (logo no início da frase). 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 1.ª LEITURA: 
 

 Os rabis do tempo de Jesus diziam 

que, «nas mulheres, pode encontrar-se 

quatro qualidades (negativas): são gu-

losas, são curiosas, são preguiçosas e 

são ciumentas. São também choramin-

gonas e tagarelas». Era assim que se 

exprimiam os rabis do tempo de Jesus e, 

meio a sério meio a brincar, acrescen-

tavam: «Quando Deus criou o mundo, 

tinha à disposição dez cestos de 

palavras; as mulheres ficaram com nove 

cestos e os homens com um.»  (é por 

isso que ninguém consegue fazer calar 

as mulheres…) 

Elogio à mulher 

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). São 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 Anti-

guidade – 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 – 

cair 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 de uma feiticeira? Que 

características permitem reconhecê-la?  

Eis a lista. 

A mulher de valor 

      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). 

A mulher é laboriosa 

É uma mulher laboriosa (v. 13.19), 

quer dizer: não fica de braços cruzados, 

não perde tempo em tagarelices frívolas, 

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 

sublinhada 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 eles. 

A mulher tem um coração grande 

      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 mulher é religiosa e devota 

A quarta e última característica: a 

mulher é religiosa, devota, fiel aos 

mandamentos 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, impõe-se a pergunta: 

haverá tantas mulheres assim, cheias de 

virtudes? 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 não as vê, quem não as 

quer ver, ainda que sejam de baixa 

estatura… 
 

 
 

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

 

 

MONIÇÃO: 
 

O salmo de meditação que a Liturgia 

coloca em nossos lábios para a oração 

pessoal ensina-nos que a felicidade neste 

mundo e no outro não está no uso caprichoso 

dos dons recebidos de Deus, mas em 

procurar usá-los ao serviço dos outros 

segundo a vontade de Deus. 

  

REFRÃO: 
 
DITOSO O QUE SEGUE O CAMINHO  

DO SENHOR. 

 
SALMO: 
 
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. 
 

 
 

Segunda Leitura 
(1 Ts 5, 1-6) 

 

 

MONIÇÃO: 
 

São Paulo exorta os fiéis da Igreja de  
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Tessalónica — e, por eles, a cada um de nós 

— a viverem de tal modo que o dia em que o 

Senhor os chamar não os apanhe de 

surpresa. 

Nesta caminhada final do Ano Litúrgico, 

este aviso torna-se um alerta muito oportuno 

para cada um de nós. 

 
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 noturno. 3E 

quando disserem: «Paz e segu-

rança», 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 AOS LEITORES: 
 

 

As frases longas requerem um domínio da 

respiração, de modo que o sentido não se 

perca. E esta Leitura tem umas três ou quatro 

frases longas. Portanto, exercita bem a 

respiração, para a controlar e a gerir nestas 

frases. 

Lê devagar e respeita toda a pontuação 

do texto. 

Seleciona uma ou outra palavra para 

exercitares também a sua pronunciação: 

surpreenda / durmamos (lê durmámos) / 

permaneçamos (lê permaneçámos) / sóbrios / 

e outras. 
 

 
 
COMENTÁRIO Á 2.ª LEITURA: 
 

No passado domingo, dissemos que 

em Tessalónica, havia tensões e 

desassossego, porque se tinha difundido 

a convicção de que o fim do mundo e a 

vinda do Senhor estavam iminentes 

(estavam para breve). 

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 Paulo – age 

normalmente de forma imprevista, 

intervém quando menos se espera, 

comporta-se como o ladrão que chega 

sem ser esperado, quando as pessoas 

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 

Batismo, 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 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: 
 

A nossa vida tem de ser enriquecida com 

abundantes frutos de boas obras, e só o 

conseguiremos, se permanecermos em 

Cristo. 

Manifestemos esta nossa disponibilidade 

interior para pôr em prática estes 

ensinamentos, aclamando O Evangelho da 

Salvação. 

 
REFRÃO: 
 

ALELUIA, ALELUIA! 
 

ACLAMAÇÃO: 

 

Permanecei em Mim e Eu permanecerei 

em vós, diz o Senhor. 

Quem permanece em Mim dá fruto 

abundante. 
 

Evangelho (Mt 25, 14-30) 

 

EVANGELHO: 
 

 
 

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 pertence’. 26O 

senhor respondeu-lhe: ‘Servo mau e 

preguiçoso, sabias que ceifo onde não 

semeei e recolho onde nada lancei; 27 

devias, 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. 
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COMENTÁRIO AO EVANGELHO: 
 

A dureza do patrão para com o 

terceiro servo parece excessiva. Podia-     

-se – na nossa opinião – mostrar-se mais 

compreensivo, porque o seu depen-

dente, para além de se sentir 

atemorizado, muito provavelmente tinha 

ficado com a impressão de ter sido 

também subestimado. É nesta ótica que, 

nos primeiros séculos da Igreja, alguém 

retocou a parábola, concluindo-a assim: 

o terceiro servo não era desonesto, 

apenas tinha medo e, por isso, o patrão 

limitou-se a censurá-lo, com doçura. 

Havia ainda um quarto servo, ao qual 

tinham sido entregues alguns talentos; 

este entregou-se à boa vida e gastou 

tudo com prostitutas e tocadores de 

flauta; o patrão meteu-o na prisão. Mas 

nenhum foi tratado sem piedade. 

Quanto valia um talento 

Quem modificou deste modo o relato, 

não entendeu que Jesus não queria dar 

uma lição 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. No que diz 

respeito à pouca estima do patrão pelo 

terceiro servo, esta deve ser excluída: 

um talento, naquela época, era uma 

soma considerável; correspondia ao 

salário de vinte anos de trabalho de um 

operário (hoje, 152 mil e euros +/-). 

Significado dos talentos 

Mas comecemos 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. 

As personagens 

Vejamos agora as personagens. Elas 

são introduzidas na primeira parte da 

parábola (v. 14-15). 

O protagonista é um rico senhor 

oriental; tendo de partir para uma longa 

viagem, confia os seus bens aos seus 

servos de confiança. Conhece as 

capacidades, as aptidões, as 

competências, e, com base nesse 

conhecimento, determina quanto confiar 

a cada um. Este senhor representa 

claramente Cristo que, antes de deixar o 

mundo, entregou todos os seus bens aos 

discípulos.  

O patrão não dá indicações acerca 

de como gerir os talentos, mostrando ter 

plena confiança na inteligência, 

perspicácia e sagacidade dos seus 

servos, bem como respeito pela sua 

liberdade.  

O Evangelho é o “talento” 

Vamos, agora, definir no que 

consistem estes bens. Trata-se daquilo 

que Jesus entregou à sua Igreja: o 

Evangelho, ou seja, a mensagem de 

salvação destinada a transformar o 

mundo e a criar uma humanidade 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 

reconciliar com Deus. 

Os servos, somos nós 

Depois, os três servos representam 

os membros das comunidades cristãs. A 

cada um é confiada uma tarefa, que 

deve ser desempenhada de modo que 

esta riqueza do Senhor possa frutificar. 

Conforme o próprio 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!). 

Comportamentos desiguais 

A segunda parte da parábola (v. 16-

18) descreve os diferentes comporta-

mentos dos servos: dois são 

empreendedores, dinâmicos, diligentes, 

enquanto que o terceiro é temeroso e 

inseguro. 

Que tempo demora “o Patrão” 

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?   É que convém controlar se todos 

os «talentos» foram utilizados da melhor 

forma, se algum dom ficou escondido 

debaixo da terra, se há aspetos da vida 

eclesial (da Igreja) que são descurados 

(abandonados), se algum ministério 

definha (enfraquece ou está a desapa-

recer, a morrer). 

O “ajuste de contas” 

Na terceira parte da parábola (v. 19-

30), assistimos ao ajuste de contas. A 

cena, inicialmente tranquila e serena, 

torna-se escura e – como acontece 

muitas vezes no Evangelho de Mateus – 

termina de forma dramática. Vejamos.  

Apresentam-se os dois primeiros 

servos que, com justificado orgulho, 

declaram ao senhor ter duplicado os 

seus haveres. No trecho paralelo do 

Evangelho de Lucas, os dois servos 

parecem querer reconhecer que um 

resultado tão surpreendente, mais do 

que aos seus esforços, deve-se à 

qualidade do capital: «A tua mina – 

dizem eles – rendeu...» (Lc 19, 16.18). 

Em Mateus, pelo contrário são postos 

em evidência a habilidade e o mérito 

pessoais: «eu ganhei» declara cada um 

dos dois servos (v. 20.22). A 

recompensa que recebem é «a alegria 

do seu Senhor», a felicidade que deriva 

do estar em sintonia com Deus e com o 

seu projeto. 

Depois vem o outro, aquele que, 

mesmo não sendo o protagonista, é a 

personagem principal da parábola, o 

terceiro servo. «Eu sabia – diz ao patrão 

– que és um homem severo, que colhes 

onde não semeaste e recolhes onde 

nada lançaste. Por isso, tive medo e 

escondi o teu talento na terra. Aqui tens 

o que te pertence» (v. 24-25).   

A imagem que este servo tem do seu 

senhor, mesmo se aterradora, não é 

corrigida, mas confirmada. Mateus 

serve-se dela para indicar o quanto 

Cristo quer o bem do homem, o quanto 

deseja que se instaure rapidamente no 

mundo o Reino de Deus.  A ira do 

Senhor» é uma expressão bíblica com a 

qual se sublinha o seu amor irreprimível. 

Não é vingança.  

Na censura que o patrão dirige ao 

servo indolente, está a mensagem 

central da parábola: a única atitude 

inaceitável é a falta de empenho, é o 

medo de arriscar. Talvez aos dois 

primeiros, nem sempre tenham corrido 

bem todas as operações económicas.  
 
 

 

– Pág. 4 / 10   
XXXIII Dom. Comum – 15-11-2020 – N.º 655 



 

– Pág. 5 / 10  
XXXIII Dom- Comum – 15-11-2020 – N.º 655 

 

Mas arriscaram e venceram. Todavia – 

percebemos da Leitura – só é 

condenado quem se deixou bloquear 

pelo medo. 

Somos: uns ativos outros 

preguiçosos 

No tempo de Mateus, havia 

discípulos zelosos (ativos) 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 ativos, 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 (tédio, preguiça) os mesmos 

gestos, as mesmas frases feitas, não 

estudam, incomodam-se quando alguém 

propõe novas interpretações, 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. 

O medo não deve paralisar-nos 

É incrível, mas é verdade: pode-se 

ficar paralisado pelo medo a Cristo. É 

que uma certa espiritualidade do 

passado incitava a agir, mas 

recomendava, sobretudo, que não se 

fizessem pecados mortais, que se 

mantivesse a graça de Deus na 

fidelidade a mandamentos e preceitos; 

aos transgressores ameaçava com 

penas terríveis. Ora, esta mentalidade 

era, por vezes, um obstáculo a avançar, 

a progredir. 

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 

(da inércia) espiritual. 

Ajudamos ou estorvamos 

 na Igreja? 

O «talento» da palavra de Deus, por 

exemplo, só frutifica quando se 

compreende o   seu   verdadeiro  signifi-

cado,  quando  se traduz numa língua-

gem compreensível para o homem de 

hoje, quando é aplicada à vida e às 

situações concretas da comunidade; 

doutra forma permanece um capital 

morto, não produz nenhuma mudança, 

não abala as consciências, não provoca, 

não inquieta ninguém. 

E a punição para quem torna 

improdutivos os talentos do Senhor é a 

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 co-

munidade, de modo que ela possa atuar 

e confiar esse serviço a outra pessoa 

que esteja disposta a desempenhá-lo, 

porque os irmãos precisam que todos os 

ministérios sejam cumpridos. 

Conclusão da parábola 

A conclusão da parábola – «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» – é 

um provérbio popular que reflete um 

dado de facto facilmente verificável: a 

riqueza tende a acumular-se e o rico 

torna-se sempre cada vez mais rico 

(como acontece hoje). Esta realidade, 

citada nesta parábola, quer significar 

que, com as riquezas do Reino de Deus, 

acontece a mesma coisa: 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 do 

banqueiro, que o 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. 
 

 
 

 

Antífona da Comunhão 
 

Salmo 72, 28 
 

A minha alegria é estar junto de Deus, 

buscar no Senhor o meu refúgio. 
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OU: 
Mc 11, 23.24 

 

Tudo o que pedirdes na oração  

vos será concedido, diz o Senhor. 
 

 
 

 

Monição da Comunhão 
  

A possibilidade de recebermos o 

Corpo e o Sangue do Senhor na 

Sagrada Comunhão é o maior dos dons 

que o Altíssimo nos pode conceder. 

Ao comungar hoje, aprendamos a 

darmo-nos uns aos outros, vivendo o 

espírito de Jesus. 
 

 
 

Todos recebemos 

carismas 

Os carismas são dons de Deus 

  

«Quem poderá encontrar uma mulher 

virtuosa? O seu valor é maior que o das 

pérolas.» 

O Livro dos Provérbios apresenta-        

-nos a mãe de família como modelo de 

quem sabe utilizar os carismas recebidos 

de Deus, colocando-os ao serviço, não 

só da sua comunidade familiar, mas de 

outras pessoas também. 

Todos conhecemos mães de família 

que administram admiravelmente a sua 

casa, complementado o trabalho do 

marido. 

O que são os “Carismas” 

Chamamos carismas às qualidades e 

dons que cada pessoa recebe. O povo 

chama-lhe “habilidades” ou qualidades, 

dons especiais: o canto, o dom de 

proclamar uma leitura, de artes manuais, 

de saber cozinhar, de organizar uma 

casa ou um grupo, etc. 

São dons gratuitos que o Senhor 

concede a cada pessoa que vem a este 

mundo. Nem todos recebem os mesmos 

carismas. É o Espírito Santo que distribui 

a cada pessoa os carismas com que vai, 

depois, servir a Igreja. 

Quem os recebe e quem os possui 

Não há ninguém tão pobre que não 

tenha recebido de Deus algumas 

qualidades. Ele quer que estejam 

distribuídas por cada pessoa, para uma 

maior variedade e riqueza na Igreja. 

Nem todas as pessoas têm os 

mesmos dons e qualidades. O Senhor 

distribuiu-os por diversas pessoas para 

que todas colaborem para uma vida de 

comunhão, dando e recebendo. 

A Igreja é uma grande família na qual 

cada um de nós põe ao serviço de toda a 

comunidade as qualidades e dons que 

recebeu do Senhor. 

Diversidade de carismas 

São Paulo fala dos carismas: «a um 

o Espírito é uma palavra da sabedoria; e 

a outro, uma palavra de ciência, segundo 

o mesmo Espírito; a outro, a fé, no 

mesmo Espírito; a outro, o dom das 

curas, nesse único Espírito; a outro, o 

operar milagres; a outro, a profecia; a 

outro o discernimento dos espíritos; e a 

outro, o falar diversas línguas. Tudo isto, 

porem, opera o mesmo e único Espírito, 

que distribui a cada um, conforme 

entende.» (1 Cor 12, 8-11; cf Rm 12, 1, e ss). 

Agradecer o dom dos carismas 

Devemos estar profundamente 

agradecidos ao Senhor pelas qualidades 

— carismas — que o Senhor nos dá e 

procurar desenvolvê-los para servir a 

Igreja como ela deseja ser servida. 

Quando o Senhor chama uma 

pessoa a uma vocação, dá-lhe 

qualidades para se desempenhar bem 

dela. Chama dois jovens ao casamento e 

dá-lhes qualidades para serem bom pai, 

boa mãe e bons educadores. Na vida de 

cada dia, estas qualidades desenvolvem-     

-se com o esforço humano, à 

semelhança de como se desdobra uma 

planta e flores e frutos. 
 

 
 

 

Todos recebemos 

carismas 

São-nos dados para servir 

 
 

«Nela confia o coração do marido, e 

jamais lhe falta coisa alguma. Ela dá-lhe 

bem-estar e não desventura, em todos 

os dias da sua vida. Procura obter lã e 

linho e põe mãos ao trabalho 

alegremente. Toma a roca em suas 

mãos, seus dedos manejam o fuso.» 

Os Carisma não são para 

afirmação pessoal 

Ao olhar para os dons recebidos de 

Deus, pode haver duas atitudes 

incompatíveis. 

Uma visão egoísta, por falta de 

formação, poderia levar-nos a encará-los 

como motivos de vaidade, de glória e 

afirmação pessoal, ou instrumentos para 

a opressão dos outros. Muitos lares 

falham precisamente por aqui. 

Os Carismas são para servir o 

mundo e a Igreja  

O Senhor ensina-nos, por São Paulo, 

que estes carismas nos são dados pelo 

Espírito Santo, para serviço da 

comunidade. 

O Livro dos Provérbios encaminha-         

-nos a pensar assim. 

Continuando a falar da mãe de 

família, o autor sagrado sublinha o efeito 

no coração do marido desta entrega 

generosa da mãe de família, fazendo 

render os talentos. Enche-lhe o coração 

de uma grande paz, porque sabe que 

tudo o que confia à sua esposa, será 

bem gerido. 

Confeciona a roupa necessária para 

que todos possam enfrentar as 

inclemências do tempo. Quantas mães 

de família encontraremos que seguem 

os passos desta esposa modelar! 

Hoje diminuiu muito o cuidado das 

roupas e da casa, por causa da 

organização industrial da sociedade. 

Além disso, a mãe de família vê-se 

empurrada para trabalhar fora de casa. 

Quando chega, no fim do trabalho, 

carece de forças e disposição para se 

dedicar às tarefas domésticas. 

No entanto, o trabalho da mulher no 

lar é insubstituível, apesar de não ser 

apreciado, pela sua invisibilidade. Se ela 

deixasse de confecionar as refeições e 

limpar e alindar a casa, as pessoas logo 

se dariam conta. De tal modo é 

importante o seu trabalho anónimo para 

o bem estar da família e educação de 

todos nas virtudes humanas. 

 Como o trabalho humilde da mãe, há 

outros que encontramos à nossa volta. 

Na verdade, o trabalho não vale pela 

visibilidade que apresenta diante das 

pessoas, mas pelo amor de Deus com 

que é feito. 

A mãe de família é um exemplo claro 

deste espírito. Faz o trabalho em silêncio 

e não clama por direitos. 
 

 
 

 

JORNAL DO LEITOR 
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Todos recebemos 

carismas 

Tornam-se merecimentos 

 

 

«A mulher que teme o Senhor é que 

será louvada. Dai-lhe o fruto das suas 

mãos, e suas obras a louvem às portas 

da cidade.» 

Esta mulher que torna confortável o 

ambiente da sua família recebe os 

louvores das pessoas que a conhecem. 

Mas não é tanto o louvor dos homens 

que o texto da Sagrada Escritura 

engrandece, mas o de Deus que vê no 

silêncio o amor com que fazemos as 

coisas de cada dia. 

Bem pouco é o que temos de fazer 

na vida presente, para alcançarmos a 

santidade pessoal. 

Temor (respeito) de Deus 

Temor de Deus. Fala-se aqui do 

temor do Senhor de que nos dá exemplo 

esta mãe de família. Não se trata do 

medo de Deus, do temor servil, mas de 

um dom do Espírito Santo. 

Leva-nos a procurar evitar tudo 

aquilo que, mesmo sem ser pecado, não 

agradaria ao nosso Pai Deus. 

Consequências do temor de Deus 

Fruto das suas mãos. Há um fruto 

pessoal que as mães de família colhem 

de imediato: um bom ambiente do lar e a 

alegria de verem os seus filhos crescer 

nas virtudes humanas, preparando um 

futuro promissor. 

Mas há outro muito valioso alcançado 

a longo prazo: a santidade pessoal 

conquistada e vivida momento a 

momento, por estes trabalhos que 

escapam à admiração das pessoas, mas 

não à do Senhor do Universo. 

Este texto do Livro dos Provérbios 

ajuda-nos também a mudar os nossos 

critérios de valorização. 

Fugimos instintivamente para o que 

dá nas vistas e pode ser apreciado e 

louvado pelas pessoas. Referindo-se a 

esta atitude na vida, Jesus sentencia: 

«Estes já receberam a sua paga.» 

Procuremos utilizar os nossos 

talentos diante do olhar do Senhor, com 

reta intenção e não desejando mais nada 

a não ser que Ele fique contente, quando 

tiver de nos julgar (cf São Josemaria, 

Caminho). 
 

 
 

 

Para uma boa 

administração 

Deus confiou-nos os talentos 

 
Jesus fala-nos dos carismas como 

riquezas — à imagem dos talentos — 

que devemos administrar com diligência. 

«Disse Jesus aos seus discípulos a 

seguinte parábola: “Um homem, ao partir 

de viagem, chamou os seus servos e 

confiou-lhes os seus bens. A um 

entregou cinco talentos, a outro dois e a 

outro um, conforme a capacidade de 

cada qual; e depois partiu.”» 

Cada um de nós é este servo do 

Senhor a quem Ele confiou talentos, 

confiando a sua administração à nossa 

liberdade. 

Se pensarmos um pouco sobre a 

história da nossa vida, veremos que o 

Senhor nos confiou muitas qualidades e 

incontáveis oportunidades. 

Ninguém é tão pobre diante de Deus 

que possa dizer com verdade: “eu não 

recebi nada”; ou: “Não recebi o mínimo 

indispensável para levar uma vida 

humana e cristã com dignidade.” 

Mas logo desde o princípio da 

Parábola, Jesus adverte-nos que nem 

todos receberam as mesmas qualidades 

e oportunidades na vida. «A um entregou 

cinco talentos, a outro dois e a outro um, 

conforme a capacidade de cada qual.» 

Este é o grande obstáculo no 

julgamento que às vezes pretendemos 

fazer dos outros: não sabemos quantos 

e quais talentos receberam, nem a 

qualidade da administração que fizeram 

deles. 

Só Deus pode estabelecer a 

proporção entre o que cada um recebeu 

e a generosidade com que se esforçou 

por corresponder. 

Depois de ter distribuído os talentos, 

o Senhor partiu para viagem e só muito 

mais tarde apareceu a pedir contas. «e 

depois partiu.» 

É o tempo da nossa liberdade e 

responsabilidade pessoais. Usamos 

livremente os carismas e dons 

recebidos, com a certeza de que 

seremos avaliados, julgados, sobre o 

modo como os fizemos render. 
 

 
 

Para uma boa 

administração 

Devemos fazê-los render 

 
 

«O que tinha recebido cinco talentos 

fê-los render e ganhou outros cinco. 

[...] o que recebera dois talentos ganhou 

outros dois. Mas, o que recebera dois 

talentos ganhou outros dois. Mas, o que 

recebera um só talento foi escavar na 

terra e escondeu o dinheiro do seu 

senhor.» 

Como fazer para tornar rentáveis os 

talentos que recebemos do Senhor? 

Graça santificante. A primeira 

condição para fazermos render os 

nossos talentos é viver na graça 

santificante, fugindo de todo o pecado 

grave e apressando-nos a recuperá-la, 

se a perdermos. 

Aproveitemos os meios. A Igreja 

oferece-nos meios de formação e meios 

de santificação em abundância. 

O negociar os talentos tem de 

começar por seguir o caminho de 

santificação pessoal que o Senhor nos 

indica pela sua Igreja: Oração e 

Sacramentos da Confissão e Eucaristia. 

Além disso, procuremos ajudas de 

meios de formação e até associações 

em que nos possamos entreajudar. 

Servir. É importante libertarmo-nos 

de uma falsa noção de independência, 

como se não tivéssemos de prestar 

contas a ninguém. Recebemos para dar, 

não o reverter em nosso proveito e glória 

pessoal. Assim acontece em todas as 

vocações da Igreja: no matrimónio, no 

sacerdócio ministerial, na vida religiosa, 

na dedicação Deus no mundo... 

E até o nosso trabalho e a 

organização da sociedade nos coloca 

numa situação em que servimos uns aos 

outros e somos servidos por eles. 

Esquecimento próprio. Façamos tudo 

com os olhos em Deus, sem procurar 

qualquer outra recompensa para além do 

nosso salário, devido ao trabalho. 

Sirva-nos de lema o pensamento de 

Santa Teresa de Jesus: Nada te 

perturbe, nada te espante, tudo passa, 

Deus não muda, a paciência tudo 

alcança, quem a Deus tem, nada lhe 

falta. Só Deus basta. (Santa Teresa de 

Jesus). 
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 Para uma boa 

administração 

Seremos julgados pela sua 

administração 
 

 

 

Seremos julgados pela sua 

administração. «Muito tempo depois, 

chegou o senhor daqueles servos e foi 

ajustar contas com eles.» 

A boa administração. «Respondeu-

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’.» 

A má administração. «O senhor 

respondeu-lhe: ‘Servo mau e preguiçoso, 

sabias que ceifo onde não semeei e 

recolho onde nada lancei; devias, 

portanto, depositar no banco o meu 

dinheiro e eu teria, ao voltar, recebido 

com juro o que era meu. Tirai-lhe então o 

talento e dai-o àquele que tem dez. 

[...] Quanto ao servo inútil, lançai-o às 

trevas exteriores. Aí haverá choro e 

ranger de dentes’”.» 

Seremos julgados pela nossa vida 

presente, imediatamente depois da 

morte — no juízo particular — e no fim 

dos tempos — no juízo universal. 

Juízo particular. Logo após a morte, 

seremos iluminados sobre o modo como 

decorreu a nossa vida e sobre o uso que 

fizemos dos talentos recebidos. 

Receberemos imediatamente o prémio 

ou a condenação, eternas. 

Juízo universal. No fim do mundo 

seremos submetidos a um julgamento 

público em que a nossa vida aparecerá 

claramente, sem possibilidade de 

qualquer disfarce, aos olhos de todos. 

Jesus refere-se a este julgamento no 

capítulo 25 de S. Mateus. O exame 

incidirá sobre a caridade, a misericórdia 

para com os outros. 

Preparemos diligentemente o nosso 

encontro com Deus, de tal modo que Ele 

fique contente quando examinar as 

nossas obras. 

Confiemo-nos a Nossa Senhora, Mãe 

de Misericórdia, para este encontro 

decisivo que é preparado também pela 

nossa vida. 
 

 
 

Porque, 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.  

Ainda os talentos 
  

«Os talentos, tudo aquilo que 

Deus me concedeu de espiritual, 

de bondade, a Palavra de Deus:  

como levo isto a crescer  

nos outros?  

Ou limito-me a conservá-lo  

no cofre?» 

— Papa Francisco 

O Evangelho deste domingo narra a 

parábola dos talentos, tirada de são 

Mateus (25, 14-30). Fala de um homem 

que, antes de partir para uma viagem, 

convoca os seus empregados e confia-          

-lhes o seu património em talentos, 

moedas antigas de enorme valor. Aquele 

senhor confia ao primeiro servo cinco 

talentos; ao segundo, dois; e ao terceiro, 

um. Durante a sua ausência, os três 

servos devem fazer frutificar esse 

património. O primeiro e o segundo 

duplicam as respetivas quantias iniciais; 

o terceiro, ao contrário, tendo medo de 

perder tudo, enterra num buraco o 

talento recebido. Quando o senhor volta, 

os primeiros dois servos recebem a 

recompensa, enquanto o terceiro, que 

restitui apenas a moeda recebida, é 

repreendido e até punido. 

O significado disto é claro. O homem 

da parábola representa Jesus; os servos 

somos nós; e os talentos são o 

património que o Senhor nos confia. 

Qual é o património? A sua Palavra, a 

Eucaristia, a fé no Pai celestial, o seu 

perdão... em síntese, muitas coisas, os 

seus bens mais preciosos. Este é o 

património que Ele nos confia. Que não 

devemos só conservar, mas também 

multiplicar! Enquanto, segundo o uso 

comum, o termo «talento» indica uma 

acentuada qualidade individual — por 

exemplo, talento na música, no desporto, 

etc. — na parábola os talentos represen-

tam os bens do Senhor, que Ele nos 

confia para os fazermos frutificar. O 

buraco escavado no terreno pelo «servo 

mau e preguiçoso» (v. 26) indica o medo 

do risco que bloqueia a criatividade e a 

fecundidade do amor. Sim, o medo dos 

riscos do amor bloqueia-nos! Jesus não 

nos pede que conservemos a sua graça 

num cofre! Jesus não nos pede isto, mas 

deseja que a utilizemos em vantagem do 

próximo. Todos os bens que recebemos 

devem ser transmitidos aos outros, 

porque só assim crescem. É como se 

Ele nos dissesse: «Eis-te a minha 

misericórdia, a minha ternura, o meu 

perdão: toma-os e usa-os com Magnani-

midade». E nós, o que fazemos disto? 

Quem «contagiamos» com a nossa fé? 

Quantas pessoas encorajamos com a 

nossa esperança? Quanto amor 

compartilhamos com o nosso próximo? 

São perguntas que nos fará bem 

formular. Qualquer ambiente, até o mais 

distante e impraticável, pode tornar-se 

um lugar onde fazer frutificar os talentos. 

Não existem situações nem lugares 

fechados à presença e ao testemunho 

cristão. O testemunho que Jesus nos 

pede não é fechado, mas aberto, 

depende de nós. 

Esta parábola anima-nos a não 

esconder a nossa fé nem a nossa 

pertença a Cristo, a não enterrar a 

Palavra do Evangelho, mas a fazê-la 

circular na nossa vida, nos relaciona-

mentos, nas situações concretas, como 

uma força que põe em crise, que purifica 

e renova. Assim também o perdão, que o 

Senhor nos oferece especialmente no 

Sacramento da Reconciliação: não o 

conservemos fechado em nós mesmos, 

mas permitamos que ele transmita a sua 

força, que faça ruir aqueles muros 

elevados pelo nosso egoísmo, que nos 

leve a dar o primeiro passo nos 

relacionamentos bloqueados e retomar o 

diálogo onde já não há comunicação... E 

assim por diante. Devemos fazer com 

que estes talentos, estes presentes, 

estes dons que o Senhor nos concedeu 

cheguem aos outros, cresçam e deem 

fruto através do nosso testemunho. 

Acho que hoje seria um bonito gesto 

se cada um de vós pegasse no 

Evangelho em casa, no Evangelho de 

São Mateus, capítulo 25, versículos 14-

30 — Mateus 25, 14-30 — o lesse e 

meditasse um pouco: «Os talentos, as 

riquezas, tudo aquilo que Deus me 

concedeu de espiritual, de bondade, a 

Palavra de Deus: como levo isto a 

crescer nos outros? Ou limito-me a 

conservá-lo no cofre?». 

Além disso, o Senhor não concede a 

todos as mesmas coisas e do mesmo 

modo: Ele conhece-nos pessoalmente e 

confia-nos aquilo que é bom para nós; 

mas em todos, em todos há algo de 

igual: uma única, imensa confiança. 

Deus confia em nós, Deus espera em 

nós! E isto é igual para todos. Não o 

dececionemos! Não nos deixemos 

enganar pelo medo, mas retribuamos a 

confiança com a confiança! A Virgem  
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Maria encarna esta atitude do modo 

mais excelso e completo. Ela recebeu e 

acolheu a dádiva mais sublime, Jesus 

em Pessoa e, por sua vez, ofereceu-o à 

humanidade com um Coração generoso. 

Peçamos-lhe que nos ajude a ser 

«servos bons e fiéis», para participarmos 

na «alegria de nosso Senhor». 
 

Papa Francisco,  

Ângelus, Praça de São Pedro,  

Novembro de 2014. 
 

 
 

Faze render os 

talentos 
 

 
Também custava aos primeiros 

cristãos serem fiéis aos ensinamentos de 

Jesus. Por vezes não sabiam como 

proceder para viver segundo a 

mensagem de Jesus. As primeiras 

comunidades manifestaram formas 

concretas de comportamento para os 

cristãos. Já naqueles tempos devia 

haver cristãos que viviam sem nada 

fazer, aguardando a “vinda definitiva do 

Senhor”.       

Frente a esta postura, o Evangelho 

apresenta uma fé e um compromisso na 

ajuda aos outros e na construção de um 

mundo melhor. 

O Evangelho não nos diz se os 

talentos que o senhor entregou aos seus 

empregados eram de ouro ou de prata. A 

parábola centra-se nas atitudes. Por um 

lado, está o comportamento dos empre-

gados que puseram mãos à obra e 

fizeram render os dons recebidos. Esta 

atitude contrasta com a do brincalhão 

que enterrou o recebido. 

Não importa que tipo de talentos 

temos, sejam normais sejam espetacu-

lares. O importante é ter uma atitude 

ativa e responsável. 
 

 
 

Agenda Santoral 

Dia 16 – S. Margarida da Escócia.                

            – S. Gertrudes (Virgem). 

Dia 17 – S. Isabel da Hungria       

               (Religiosa). 

Dia 18 – Dedicação das Basílicas de  

               S. Pedro e de S. Paulo 

Dia 21 – Apresentação de Nossa             

Senhora. 

Sabias que… 

 

O talento, grande quantidade 
 

Embora na nossa cultura a palavra 

“talento” seja sinónimo de inteligência ou 

capacidade, no tempo de Jesus era uma 

medida de peso. Equivalia a 36 quilos. 

Quando era de ouro ou de prata 

convertia-se numa quantidade econó-

mica. Um talento equivalia ao trabalho 

integral de um operário durante uns 20 

anos. Trata-se de uma quantidade 

exageradamente grande. 

 

Leptão, a mais pequena 
 

O Leptão era uma moeda de cobre: a 

mais pequena das usadas no tempo de 

Jesus. O valor de um “leptão” equivaleria 

a uns 10 cêntimos do euro. 
 

 
 

Judas, o Cireneu e Eu 

(45) 

Mas, ao chegarem a Jesus,  

vendo que antes estava morto,  

não lhe quebraram as pernas. 

(Jo 19, 33) 

 

MORTE NA CRUZ 

II 

 

Em teu rosto sagrado,  

pálido como um sírio, 

 posso ver espelhado,  

ponto a ponto marcado,  

o teu longo martírio.  
 

Em teu rosto sagrado  

vejo o teu Coração,  

que já foi trespassado,  

que já foi desprezado,  

mas é todo perdão!  
 

O teu rosto, Jesus,  

é o rosto de Deus,  

que me olha dos Céus,  

apontando-me a cruz. 

(Maria Teresa M. Gonzalez) 
 

 
 

Oração  

Senhor,  

Tu colocaste em nós 

uma vida cheia de oportunidades. 
 

Senhor, 

Tu encheste-nos 

de qualidades positivas. 
 

Obrigado pelos “talentos” 

que depositaste em nossas vidas. 

Dá-nos coragem 

para sabermos trabalhar 

com dedicação e responsabilidade. 
 

Dá-nos a força necessária 

para fazermos frutificar 

as qualidades boas 

que há na nossa existência. 
 

Obrigado por tudo, Senhor. 
 

 
 

Seis Adágios populares 

1 

Antes pobre e honrado, 

 do que rico e ladrão. 

2 

O caldo, 

 é para os pobres. 

3 

A vaca do pobre, 

 quando há de parir, morre. 

4 

Quem muito se abaixa, 

 o cú se lhe vê. 

5 

O forno, 

 é a casa dos pobres. 

6 

Nunca a inveja medrou, 

 nem quem ao pé dela morou. 
 

 
 

Descomplica (33) 
 

Transforma a tua vida 
 

11 verbos que descomplicam  
a tua vida: Recomeçar, Acreditar,  

Confiar, Esperar, Aceitar, Entregar, Desapegar, 
Persistir, Agradecer,  

Avançar e Descomplicar. 
 

Terceiro verbo: “CONFIAR” 

Mora dentro de nós a alegria e a 

calma, a paciência, o amor e a paz na 

alma. Mora dentro de nós o saber aceitar 

tudo o que não podemos mudar e 

agradecer tudo o que merecemos 

receber. 

Mora dentro de nós a fé que ensina a 

acreditar que tudo o que (nos) acontece 

vai-nos levando até ao nosso lugar. Mora 

dentro de nós a força para ver além do  
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medo e seguir em frente e confiar: tudo 

está certo. Tudo tem um bom propósito. 

– Levantar a cabeça e ver que o céu 

continua ali. 

(Sofia Castro Fernandes) 

 
 

 

Aniversários dos 

Leitores 

 
Esta semana estão de Parabéns pelo 

seu aniversário natalício, os Leitores das 

seguintes paróquias: 

PARÓQUIA DE CARVALHOSA: 

– JOAQUIM MENDES, na próxima 

sexta-feira, dia 20 de novembro.  

PARÓQUIA DE EIRIZ:  

– MARIA JOSÉ PINHEIRO, na próxima 

terça-feira, dia 17 de novembro.  

PARÓQUIA DE FIGUEIRÓ:   

– MANUEL BESSA, na próxima quinta-   

-feira, dia 19 de novembro.  
 

O Jornal do Leitor deseja à Maria 

José, ao Joaquim Mendes e ao Manuel 

Bessa que festejem muito e comemorem 

ainda melhor, os vossos aniversários, 

com muita alegria cristã, com muita e 

boa música, com um grande bolo e com 

muito champagne, bebido moderada-

mente, como convém a um bom Leitor.  

Parabéns aos três colegas e vivam a 

vida! 
 

 
 

 

 

AOS LEITORES DAS 

QUATRO PARÓQUIAS 
 

 

 

Para ter uma lista de Leitores 

aniversariantes, completa e atualizada, 

torna-se necessário que os Leitores cujo 

aniversário de nascimento não tem sido 

publicado no Jornal do Leitor, façam 

chegar ao Jornal a respetiva data 

(apenas mês e dia). 

Façam chegar a indicação pelo 

mesmo E-mail que recebem todas as 

semanas o Jornal. Agradecimentos. 
 

P.S.: a nenhum Leitor é obrigatório 

fornecer a data pedida. Não é uma 

imposição. É apenas e tão só para quem 

quer ver publicado no Jornal o seu 

aniversário.  
 

 

Expressões idiomáticas 

Portuguesas 
 
 

Abrir o coração 

– desabafar, declarar um segredo. 

Abrir os olhos a alguém 

– acautelar, convencer. 

À sombra da bananeira 

– levar vida despreocupada. 

Agarrar com unhas e dentes 

– não desistir de algo facilmente. 

Dar água pela barba  

– situação desesperada e imprevista. 

Armado até aos dentes 

– preparado para qualquer situação   

   difícil. 

Arregaçar as mangas 

– iniciar um trabalho. 

Balde de água fria 

– sofrer uma desilusão. 

Como uma barata tonta 

– pessoa distraída. 

Bater a bota 

– morrer, falecer. 

Baixar a bola 

– acalmar-se, sujeitar-se. 

Cabeça de alho chocho 

– pessoa distraída, esquecida. 

As cartas na mesa 

– expor os factos. 

Coisas do arco da velha 

– coisas insólitas ou antigas. 

Comprar gato por lebre 

– ser enganado. 

Chorar sobre o leite derramado 

– Lamentar-se por algo que não tem   

   solução. 

Com a faca e o queijo na mão 

– com o poder de decisão. 

Com uma perna às costas 

– sem qualquer dificuldade. 

Dar (ou bater) com o nariz na porta 

– dececionar-se com uma negação. 

Dar o braço a torcer 

– voltar atrás numa opinião ou     

   posição que se tomou. 

Dar com a língua nos dentes 

– contar um segredo. 

Dar uma mãozinha 

– ajudar. 

Descalçar a bota 

– resolver um problema. 

Dor de cotovelo 

– inveja. 

Engolir sapos 

– concordar com algo que se 

combatia. 

Estar com os azeites 

– estar aborrecido ou chateado com    

   algo. 
 

 
 

Humor 

 

Dormir 
 

Um amigo teu liga para tua casa e 

pergunta: 

– Estás aonde? 

– No Pólo Norte! Um ciclone trouxe a 

minha casa para aqui! 

 

Sonâmbulo 
 

Quando acabas de te levantar da 

cama e te perguntam: 

– Acordaste? 

– Não. Sou sonâmbulo! 

 

Chuva 
 

Quando está a chover e percebem 

que vais sair mesmo a chover e te 

perguntam: 

– Vais sair com esta chuva? 

– Não, vou sair com a próxima! 

 

Avariado 
 

Quando levamos um eletrodoméstico 

para reparar e o técnico pergunta: 

– Está avariado? 

– Não, ele estava cansado de estar 

em casa e trouxe-o para passear! 
 

 
 

 
 

ESCALA DE LEITORES 

15-11-2020 – XXXIII Dom. Comum 

 

Desativada 

temporariamente 

A Fechar 

Para se conseguir o sucesso, 

precisamos primeiro  

de acreditar que podemos.  
 

Nikos Kazantzakis  

(Escritor, poeta e pensador grego,  

1883-1957). 

 
 

Este jornal foi concluído  

em 8 de outubro. 
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