














Do Evangelho de S. Mateus

Disse Jesus aos seus discípulos: «O 
reino dos Céus é semelhante a um 
tesouro escondido num campo. O 
homem que o encontrou tornou a 
escondê-lo e ficou tão contente 
que foi vender tudo quanto 
possuía e comprou aquele campo. 
O reino dos Céus é semelhante a 
um negociante que procura péro-
las preciosas. Ao encontrar uma de 
grande valor, foi vender tudo quan-
to possuía e comprou essa pérola. 
O reino dos Céus é semelhante a 
uma rede que, lançada ao mar, apa-
nha toda a espécie de peixes. Logo 
que se enche, puxam-na para a 
praia e, sentando-se, escolhem os 
bons para os cestos, e o que não 
presta deitam-no fora. Entendestes 
tudo isto?». Eles responderam-Lhe: 
«Entendemos». Disse-lhes então 
Jesus: «Por isso, todo o escriba 
instruído sobre o reino dos Céus é 
semelhante a um pai de família que 
tira do seu tesouro coisas novas e 
coisas velhas».

1 Reis 3, 5.7-12      Salmo 118 (119) 
Romanos 8, 28-30     Mateus 13, 44-52 
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semanário dominical | distribuição gratuita

“Foi vender tudo quanto possuía…”
(Mt 13, 44.46)

1. A pregação de Jesus ao longo da sua vida 
pública teve como missão central anunciar 
que “o Reino do Céu está próximo” (Mt 3, 2). 
Daí o convite à conversão (Mt 4, 17) e o aviso 
de que é necessário esforço constante para 
entrar no Reino de Deus (Lc 13, 24). Apesar 
disso, ele não nos deixou uma definição 
concreta sobre esse Reino que Mateus 
menciona sempre como ‘Reino do Céu’. 
Também não há nos Evangelhos uma defi-
nição geral, que satisfaça a nossa curiosidade. 
No entanto, encontramos um conjunto de 
imagens e notas a que podemos recorrer 
para tentarmos entender em que consiste, 
afinal, o Reino de Deus. No Evangelho deste 
Domingo encontramos mais três parábolas, 
nas quais Jesus compara o Reino do Céu a 
um ‘tesouro’ escondido, a um ‘negociante’ e a 
uma ‘rede’ de pesca.  




2. O tesouro, de que fala a primeira parábola, é o 
reino dos Céus. É de um valor incalculável, mas pode 
ser encontrado por qualquer um. Ele é um dom 
gratuito de Deus ao alcance de cada um, e lembra- 
-nos que entrar no Reino não se trata de um prémio, 
nem se alcança por mérito. Pode e deve procurar-se 
constantemente. Por isso, na segunda parábola, Jesus 
compara-o àquele negociante que procura com 
entusiasmo a sua pérola. Como este homem, também 
nós somos chamados a procurar com paixão este 
Reino que dá sentido à nossa vida, reino pelo qual 
vale a pena deixar tudo o resto. Jesus ensina-nos 
ainda, com a terceira parábola, que do Reino ninguém 
se deve excluir à partida. Isso mesmo nos indica a 
imagem da rede que captura todo o tipo de peixes.

3. Podemos então dizer que o Reino é um dom 
gratuito de Deus, mas igualmente uma graça que se 
procura. É um dom oferecido e, ao mesmo tempo, 
um dom desejado ou a desejar. Com ele, a vida ganha 
sentido e tudo o mais se torna secundário. E é por 
isso mesmo que é oportuno perguntarmo-nos: 
Temos procurado esta ‘pérola’ que é o Reino de 
Deus? Quando este ‘tesouro’ aparece diante dos 
nossos olhos, deixamos que a nossa vida se 
transforme a fim de que ele seja o nosso centro? 
Vendemos tudo o resto para adquirir este tesouro? 
Ou os nossos tesouros serão outros? Não esque-
çamos que Jesus nos avisa: “Não acumuleis tesouros 
na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem e os 
ladrões arrombam os muros, a fim de os roubar. 
Acumulai tesouros no Céu… Pois, onde estiver o teu 
tesouro, aí estará também o teu coração” (Mt 6, 19-21).

Senhor Jesus, ocupado eu com picuinhices 
terrenas, ando distraído com os poderes dos 
homens. Entretido com riquezas supérfluas, 
esqueço que o verdadeiro tesouro que devo 
procurar é viver contigo no teu Reino. Ajuda-
me a procurar a verdadeira pérola que é a tua 
Palavra e a vender tudo o resto para ficar só 
contigo. Amén.

Evangelho Domingo XVIII do Tempo Comum:  Mateus 14, 13-21

Papa Francisco:
“Entre as parábolas do 
Reino de Deus há duas 
pequenas obras-primas: 
as parábolas do tesouro 
escondido no campo e da 
pérola de grande valor. Elas 
dizem-nos que a descoberta 
do Reino de Deus pode 
acontecer repentinamente, 
como para o camponês que 
arando, encontra o tesouro 
inesperado; ou então depois 
de uma longa busca, como 
para o comerciante de 
pérolas, que finalmente 
encontra a pérola de 
inestimável valor, há muito 
desejada! Mas tanto no 
primeiro como no segundo 
caso, permanece o dado 
primário que o tesouro e a 
pérola valem mais do que 
todos os demais bens e, 
portanto quando os 
encontram, o camponês e o 
comerciante renunciam a 
tudo o resto para poder 
comprá-los. Não têm 
necessidade de fazer 
raciocínios, nem de pensar 
nisto ou de meditar: 
dão conta imediatamente do 
valor incomparável daquilo 
que encontraram e estão 
dispostos a perder tudo 
para o poder comprar.
Assim é para o Reino de 
Deus: quem o encontra sente 
que é aquilo que procurava.

 Angelus, Domingo, 27.07.2014

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140727.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20140727.html








Complete estes provérbios:
1) Quem quer vai, quem não quer…
2) Tal pai…
3) Mais vale um pássaro na mão…
4) Quem dá o que tem…
5) Depois de casa roubada…
6) Diz-me com quem andas…
7) A cavalo dado…
8) Casa onde não há pão…
9) A palavra é de prata…
10) Grão a grão…

Cúmulos:
Cemitério: estar fechado por luto.
Professor: dar uma lição a quem roubou.
Cego: enamorar-se à primeira vista.
Anão: ter a cabeça nas nuvens.
Mudo: ser um homem de palavra.
Gigante: Estar à altura das situações.
Astrónomo: dar um murro no próprio olho 
só para ver as estrelas.
Carpinteiro: serrar a Madeira com a Serra 
da Estrela. 

Quem disse estas célebres frases?
1) “Depois de mim o dilúvio.”
2) “Penso, logo existo.”
3) “A sorte favorece os audazes.”
4) “No meio reino nunca se põe o sol.”
5) “Sou eu, porventura, o guarda do meu 
irmão?”
6) “Dai-me um ponto de apoio e eu 
levantarei o mundo.”
7) “Erros meus, má fortuna, amor ardente.”

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
* Políticos… serão todos iguais?!
O senhor Primeiro-Ministro chega a uma 
povoação do interior esquecido…
- Senhor Primeiro-Ministro, seja bem-vindo 
à nossa terra.  Aqui temos dois grandes 
problemas que precisávamos de ver 
resolvidos com alguma urgência.
- Ora, diga lá então qual é o primeiro e 
vou já tentar arranjar uma solução.
- Senhor Primeiro-Ministro, não temos 
médico nem cuidados de saúde adequados.
O senhor Primeiro-Ministro pega de 
imediato no telemóvel, afasta-se, gesticula, 
e passado algum tempo regressa e diz:
- O primeiro problema está resolvido: 
amanhã virá um médico residir para aqui. 
Qual é o vosso segundo grande problema?
- Senhor Primeiro-Ministro, o segundo 
problema é que aqui ainda não há qualquer 
rede de telemóvel…

* À saída da igreja, depois da Missa:
- Mamã, os anjos no Céu têm roupa? 
- Não, porquê é que perguntas, filho? 
- É que o pai, na missa, deitou dois botões 
no saco das esmolas!
………………………………………………………………………………………………

Soluções do Boletim nº 37 (de 19.07.2020)
Matemática: 1) número só divisível por si e pela unidade 
(ex: 19); 2) número que é igual lido do princípio para o 
fim, ou do fim para o princípio (ex: 27872); 3) é o resul-
tado da multiplicação desse número por si próprio (ex: 
5x5=25). Língua Portuguesa: sopapos História: a) D. João 
I; b) D. Manuel I; c) D. Afonso Henriques; d) D. João V.






26 de Julho: Dia dos Avós
Assinala-se neste dia 26 de Julho o Dia dos 
Avós, por ser o dia da memória litúrgica de 
S. Joaquim e de Stª. Ana, os avós de Jesus. 
Para assinalar esta ocasião, a Comissão 
Episcopal do Laicado e Família, da Confe-
rência Episcopal Portuguesa, escreveu uma 
mensagem, da qual transcrevemos estas 
afirmações: «Os avós são um tesouro. 
Neste tempo que vivemos, precisamos de o 
dizer de forma clara, de o defender de 
forma assertiva. E os tesouros são prote-
gidos, tocados com cuidado e admiração. 
Uma sociedade que não protege, não cuida, 
não admira os mais velhos, está condenada 
ao fracasso.» Pode ler a mensagem aqui. 

Covid-19 e as mudanças sociais
O professor universitário Artur Morão, 
natural do Peso, defendeu que “uma 
civilização não muda de um dia para o 
outro”, comentando o impacto da pande-
mia de Covid-19. Este docente, que integra 
o Centro de Estudos de Filosofia da Facul-
dade de Ciências Humanas da Universidade 
Católica Portuguesa, entende que individu-
almente muitas pessoas vão “modificar a 
sua atitude”, o que exige “um trabalho 
interior” que “é muito difícil” para a 
maioria dos seres humanos, porque vivem 
“numa cultura que é individualista mas que 
não é uma cultura interiorizante”, o que 
obriga “a cortar com muitos abusos, até 
com a pressa, cultivar mais o silêncio, optar 
por um vida mais frugal”. Sobre Deus, Artur 
Morão destaca que “o Deus cristão não é 
um Deus castigador”; o Deus bíblico “é um 
Deus que convida a voar, não é rival, não é 
castigador”, antes pelo contrário, quer que 
se “sejam criativos”, o mais que se puder, e 
“em todos os campos”. Leia e ouça aqui.

Catequese: Inscrições abertas
O Secretariado Paroquial da Catequese do 
Fundão inaugura hoje a plataforma on-line 
para receber as novas inscrições e também 
as renovações para a catequese de infância 
e adolescência para o ano 2020/2021. As 
famílias poderão inscrever os seus filhos na 
plataforma disponibilizada no site paroquial, 
em paroquiadofundao.com. Apesar de as 
renovações de catequese estarem já a ser 
feitas automaticamente, as famílias que 
quiserem actualizar os dados, poderão fazê- 
-lo na mesma plataforma. Durante o mês 
de Agosto a paróquia irá constituir a Escola 
Paroquial de Pais, com a finalidade de 
instituir o modelo de Catequese Familiar 
nos primeiros três anos da catequese.

Provincial dos Carmelitas
O padre Pedro Lourenço Ferreira foi 
reeleito para um novo mandato (2020/ 
2023) como provincial dos Carmelitas 
Descalços, no XIV Capítulo Provincial. Por 
certo estará connosco no Fundão, quando 
for possível remarcar a celebração solene 
dos votos dos primeiros Carmelitas 
Descansos Seculares do Fundão, adiada em 
Março passado por causa da pandemia. 

Guia para paróquias missionárias
A Congregação para o Clero (Santa Sé) 
publicou a Instrução: “A conversão pastoral 
da comunidade paroquial a serviço da mis-
são evangelizadora da Igreja”, propondo pa-
róquias centradas na sua ação missionária. 
O documento remete às indicações do 
Papa Francisco, na “perspetiva de uma 
Igreja em saída, capaz de ir ao encontro das 
almas que têm fome e sede de Deus, com 
o olhar voltado principalmente aos mais 
necessitados e aos pobres”.

Ouça o programa “Estrela da Manhã” na RCB:  todos os Domingos entre as 10h00 e as 11h00

http://paroquiadofundao.com
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/07/20/0391/00886.html#port
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