














Do Evangelho de S. Mateus

Os fariseus reuniram-se para 
deliberar sobre a maneira de 
surpreender Jesus no que Ele  
dissesse. Enviaram-Lhe alguns 
dos seus discípulos, juntamente 
com os herodianos, e disseram- 
-Lhe: «Mestre, sabemos que és 
sincero e que ensinas, segundo a 
verdade, o caminho de Deus, 
sem Te deixares influenciar por 
ninguém, pois não fazes acepção 
de pessoas. Diz-nos o teu pare-
cer: É lícito ou não pagar tributo 
a César?». Jesus, conhecendo a 
sua malícia, respondeu: «Porque 
Me tentais, hipócritas? Mostrai- 
-Me a moeda do tributo». Eles 
apresentaram-Lhe um denário, e 
Jesus perguntou: «De quem é 
esta imagem e esta inscrição?». 
Eles responderam: «De César». 
Disse-lhes Jesus: «Então, dai a 
César o que é de César e a 
Deus o que é de Deus».

Isaías 45, 1.4-6       Salmo 95 (96) 
1 Tessaloni. 1, 1-5b   Mateus 22, 15-21
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“A César o que é de César, 
a Deus o que é de Deus.”

(Mt 22, 21)

1. À medida que Jesus vai chegando ao fim 
da sua caminhada na terra, já em Jerusalém, 
vão surgindo contra ele acusações e arma-
dilhas para o apanhar em falso. Dois grupos 
inimigos, embora afastados por ideias 
contraditórias, juntam-se para tramar Jesus. 
Fazem-no com uma pergunta que, fosse qual 
fosse a resposta, quase de certeza lhe traria 
problemas e atrairia contra si mais inimizades 
e ódios: ‘Devemos pagar estes pesados 
impostos aos opressores que ocupam a 
nossa terra?’. Se respondesse com um ‘não’ 
acusavam-no de rebelião contra Roma; se 
respondesse com um ‘sim’ desiludia os 
pobres oprimidos que sempre disse defender. 
Diante deste dilema, talvez fosse melhor 
mudar de assunto. Porém o ‘mestre sincero, 
que ensina segundo a verdade’ (Mt 22, 15), sem 
fugir à questão, aponta para mais longe, não 
se limitando a uma resposta política, mas 
convidando a ir até à dimensão espiritual.




2. Jesus sabe que a dimensão social e política é 
importante, mas também sabe que é a Deus que 
“pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo 
inteiro e os que nele habitam” (Sl 24). Por isso, por 
mais ‘Césares’ que se arroguem donos de tudo, o 
verdadeiro dono é apenas o Senhor, “o Criador do 
céu e da terra” (Ap 14, 7). Esta certeza dá a Jesus a 
tranquilidade para dizer: já que tendes moedas 
cunhadas com a cara de César nas vossas bolsas, 
então, “dai a César o que é de César”. De facto, é 
um dever contribuir para o que é de todos. É dever 
de cidadania pagar os impostos, cumprir as leis, 
exercer as responsabilidades cívicas e políticas. A fé 
cristã não isenta ninguém das suas obrigações 
sociais. Pelo contrário, o cristão é chamado a ser um 
bom cidadão e a comprometer-se na construção de 
uma sociedade mais justa.

3. Mas Jesus não fica pela questão política ou social 
e convida a perceber que a vida, o coração e a alma 
de cada ser humano são de Deus. Somos sua pro-
priedade porque em nós Ele imprimiu o seu rosto 
quando nos fez “à Sua imagem e semelhança”(Gn 1, 
26), porque temos imprimida no coração a Sua 
imagem. Por isso, a Deus, e só a Ele, cada um deve a 
sua própria existência. Portanto, se devemos “dar a 
César o que é de César”, com muito maior razão 
devemos dar “a Deus o que é de Deus” (Mt 22, 21). O 
problema é cairmos em tantas idolatrias que, a 
pouco e pouco, nos vão afastando d’Aquele a quem 
tudo devemos. Vamos distorcendo o nosso coração 
com imagens de ídolos que nos absorvem e nos 
impedem de ser totalmente e só de Deus.

Senhor Jesus, Tu que imprimes no meu 
coração a vontade de Deus, faz que a minha 
vida se assemelhe à Tua. Tu que esperas que 
sejamos construtores de uma sociedade mais 
justa, fraterna e solidária, e não nos queres 
indiferentes diante das questões cívicas e 
políticas, faz de nós discípulos missionários, 
evangelizadores da sociedade. Amén.
Evangelho Domingo XXX do Tempo Comum:  Mateus 22, 34-40

Papa Francisco:
““O Senhor ouve”: às vezes 
na oração é suficiente saber 
isto. Os problemas nem 
sempre se resolvem. 
Quem reza não é um iludido: 
sabe que muitas questões 
da vida terrena permanecem 
sem solução, sem saída;  o 
sofrimento acompanhar-nos-á 
e, após uma batalha, haverá 
outras que nos esperam. 
Mas se formos ouvidos, tudo 
se torna mais suportável.  A 
pior coisa que pode acontecer 
é sofrer no abandono, sem ser 
recordado. É disto que a oração 
nos salva. Pois pode acontecer 
que não compreendamos os 
desígnios de Deus. Mas os 
nossos gritos não estagnam 
aqui na terra: elevam-se até Ele, 
que tem o coração de Pai e 
chora por cada filho e filha que 
sofre e morre. Digo-vos uma 
coisa: faz-me bem, nos maus 
momentos, pensar no pranto 
de Jesus, quando chorou 
olhando para Jerusalém, quando 
chorou diante do túmulo de 
Lázaro. Deus chorou por mim, 
Deus chora, chora pelas nossas 
dores. Porque Deus quis fazer-
se homem para poder chorar. 
Pensar que Jesus chora comigo 
na dor é uma consolação: 
ajuda-nos a seguir em frente. Se 
nos mantivermos numa relação 
com Ele, a vida não nos poupa 
os sofrimentos, mas abre-se a 
um grande horizonte de bem e 
encaminha-se para a sua 
realização. Coragem, em frente 
com a oração. Jesus está 
sempre ao nosso lado.

 Audiência Geral, 14.10.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201014_udienza-generale.html








Dá que pensar, não dá?!
Tudo é uma questão de prioridade…

  Caro              Barato 
  Seguro de saúde             Unhas de gel   a

20 € 19 €
     Ginásio        Jantar de Sushi

30 € 30 €
  Terapia                        Fumar  .

50 € 80 €
Formação Avançada      Novo Telemóvel a

  970 €              1299 €
   Livro            Camisola

20 € 19 €
 Comida saudável         2 pizzas    A

15 € 16 €
      Investir em si        Continuar a queixar-se       
………………………………………………………………………………………………

E como será o Carnaval 2021?

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Visita conveniente
Uma artista pintora, muito espampanante, 
pintava um quadro no meio dum campo. 
Diz ela para o lavrador:
- Estou a incomodar no meio da sua 
plantação? 
- Não, minha senhora. Até dá muito jeito. 
Estava mesmo a precisar de um espantalho, 
para afastar a passarada!

A experiência é sábia...
Um engenheiro agrónomo, ainda novato, 
diz para um camponês:
- Garanto-lhe que desta árvore não vai 
colher dela meia dúzia de quilos de 
maçãs!...
Diz o camponês:
- Disso, também eu estou certíssimo!… 
Esta árvore é uma pereira!....

Na escola, pergunta o professor:
- Toninho, diga duas coisas desconhecidas, 
há cem anos?
- Por exemplo: o Sr. Professor e eu!

Lá em casa, ao pequeno-almoço:
- Paizinho, o que significa “bis”?
- “Bis”, meu filho, significa dois...
- Então, quando eu te peço “bis...coitos”, 
porque é que só me dás um?!

Que grande confusão...
Um guarda nocturno encontrou, na rua, 
um bêbedo de gatas e perguntou-lhe:
- O senhor perdeu alguma coisa?
- Sim, perdi o equilíbrio e não sou capaz de 
o encontrar!...

Será dia de aniversário?
Um garoto ao entrar na igreja, vê muitas 
velas acesas no altar de Santo António. 
Voltando-se para a mãe, pergunta-lhe:
- Mãe, aquele Santinho faz hoje anos?!









Carlo Acutis foi beatificado
Este jovem italiano, nascido em Londres em 
1991, morreu com 15 anos, em 2006, vítima 
de leucemia fulminante, no espaço de três 
dias. Considerado um amante e génio da 
internet, jovem cristão convicto, defendia 
os valores do Evangelho, e também os 
colegas que eram vítimas de bullying. 
Depois de fazer a Primeira Comunhão, 
com sete anos, passou a ir à Missa sempre 
que podia e rezava muito tempo diante do 
Santíssimo Sacramento. Era também um 
devoto da Senhora de Fátima, santuário 
que visitou uma vez, e de São Francisco de 
Assis. Antes de morrer pediu aos pais que 
o sepultassem em Assis. A sua fama de 
santidade espalhou-se rapidamente por 
todo o mundo, e foi-lhe atribuído o milagre 
da cura de uma criança no Brasil. O Papa 
Francisco considerou-o um modelo de san-
tidade para os jovens, e espera-se que a 
Igreja o declare Padroeiro dos informáticos.   

Dia Mundial das Missões
Assinala-se hoje o Dia das Missões, este 
ano com o tema: «Eis-me aqui, envia-me». Os 
ofertórios das seis Missas dominicais, no 
Fundão, reverterão para as Missões.  

Primeiras Promessas dos 
Carmelitas Seculares do Fundão
Os Carmelitas Seculares do Fundão vão 
fazer no próximo Domingo, dia 25, as suas 
Primeiras Promessas, numa Missa Solene, às 
15h00, na Igreja Matriz. Presidirá ao acto o 
Padre Pedro Ferreira, Provincial da Ordem 
dos Carmelitas Descalços de Portugal.

Festa das Primeiras Comunhões 
No Domingo, dia 25, várias crianças vão 
fazer a sua Primeira Comunhão. Pedimos 
aos paroquianos que não participem na 
Missa das 11h00, escolhendo outro horário.

Logotipo da JMJ Lisboa 2023
Sexta-feira, dia 16, aniversário
da eleição papal de São 
João Paulo II, foi apresen-
tada a imagem que identi-
ficará a JMJ de Lisboa 2023 
e lançado o site oficial.
Aura Miguel, da RR, distinguida
A jornalista da Renascença Aura Miguel foi 
distinguida com o «Prémio Maria Barroso – 
Jornalismo ao Serviço da Paz e Desen-
volvimento 2020». Esta distinção, instituída 
em 2017 com o apoio da Fundação Pro 
Dignitate, pretende “enaltecer o percurso 
profissional de jornalistas no ativo, pautado 
pela defesa da paz e do desenvolvimento 
social”. A entrega do galardão vai ocorrer 
este Domingo, dia 18, em Castelo Branco.

Diocese quer Unidades Pastorais
A nova organização pastoral da Diocese, 
determinou a passagem de quinze para 
sete arciprestados. O novo arciprestado do 
Fundão integra agora as paróquias dos 
arciprestados do Fundão, Alpedrinha e de 
Penamacor. No dia 13 de Outubro, foi 
eleito o arcipreste deste novo arciprestado. 
As suas prioridades para este mandato são 
a promoção da comunhão sacerdotal e da 
formação contínua do clero; a promoção 
de critérios pastorais mais homogéneos; a 
formação dos leigos e a distribuição de res-
ponsabilidades laicais; e ajudar a reflectir e 
implementar as novas Unidades Pastorais.  

Catequese Familiar: 3º Ano
No próximo sábado, dia 24, haverá sessão 
de catequese para os pais das crianças do 
3º ano, na Igreja Matriz, às 16h30.

Adiada a Catequese de Adultos
Devido à pandemia, a paróquia decidiu 
adiar as sessões de Catequese de Adultos. 

No “Estrela da Manhã” (na RCB, 10h00 /11h00) ouça o testemunho do Padre Jacek Baginski

https://www.lisboa2023.org/pt
https://agencia.ecclesia.pt/portal/carlo-acutis-genio-da-informatica-e-beatificado-em-assis/
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/missions/documents/papa-francesco_20200531_giornata-missionaria2020.html

