









Do Evangelho de S. Mateus

Disse Jesus aos seus discípulos a se-
guinte parábola: «O reino dos Céus 
pode comparar-se a dez virgens, 
que, tomando as suas lâmpadas, 
foram ao encontro do esposo. 
Cinco eram insensatas e cinco 
eram prudentes. As insensatas, ao 
tomarem as suas lâmpadas, não 
levaram azeite consigo, enquanto as 
prudentes, com as lâmpadas, leva-
ram azeite nas almotolias. Como o 
esposo se demorava, começaram 
todas a dormitar e adormeceram. 
No meio da noite ouviu-se um 
brado: ‘Aí vem o esposo; ide ao seu 
encontro’. Então, as virgens levanta-
ram-se todas e começaram a pre-
parar as lâmpadas. As insensatas 
disseram às prudentes: ‘Dai-nos do 
vosso azeite, que as nossas lâmpa-
das estão a apagar-se’. Mas as pru-
dentes responderam: ‘Talvez não 
chegue para nós e para vós. Ide 
antes comprá-lo aos vendedores’. 
Enquanto foram comprá-lo, chegou 
o esposo. As que estavam pre-
paradas entraram para o banquete 
nupcial; e a porta fechou-se…
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“As que estavam preparadas
entraram para o banquete” (Mt 25, 10)

1. À medida que nos aproximamos do final 
do ano litúrgico, vamos também chegando ao 
fim do Evangelho de Mateus. O tema trans-
versal destes três últimos domingos é o da 
vigilância. Hoje, Jesus, com uma linguagem 
escatológica, aponta-nos para a realidade dos 
últimos dias e para o final da nossa existência 
sobre a terra. Com a parábola das ‘dez 
virgens’, compara a vigilância dos cristãos aos 
cuidados a ter com uma candeia acesa. Assim 
se mantinha viva a certeza do regresso do 
Senhor e se sugeria como devemos esperar. 
Por isso as primeiras comunidades cristãs 
estavam convencidas de que o Senhor Jesus 
voltaria muito em breve para instaurar o seu 
Reino. Mas os anos foram passando, a dúvida 
e o desencanto dos que aguardavam o re-
gresso eminente do Messias começaram a 
instalar-se! Que pretende, então, dizer Jesus 
com esta parábola?




2. Depois da dúvida, surge o desleixo. Afinal o Senhor 
tarda em vir! Muitos começaram a cair numa espécie de 
sono espiritual, a que a parábola faz referência quando 
diz que as virgens “começaram a dormitar e ador-
meceram” (Mt 25, 5). É provavelmente o estado de alma 
de muitos cristãos que deixam apagar a lâmpada da fé. A 
maioria das vezes esperam que o Senhor venha satis-
fazer as suas vontades e interesses, resolver os seus 
problemas, cuidar da saúde, e como isso não acontece, 
deixam adormecer a fé que haviam construído na base 
de uma espécie de comércio com Deus. Fechados no 
seu eu, não percebem que é o amor que está na base da 
fé e da relação com Deus. E eis que, quando menos 
esperam, o Senhor chega e inicia o banquete nupcial. E 
nele entrarão apenas os que souberam conservar as 
lamparinas acesas, os que souberam perseverar no amor.

3. As virgens prudentes representam os que perma-
necem vigilantes, de candeias acesas e almotolias cheias 
de azeite. Mas o que significa ter a candeia acesa e a 
almotolia cheia? Alguns santos, como Santo Agostinho, 
veem este azeite como símbolo do amor, que não se 
pode comprar, emprestar ou trocar, mas que se recebe 
como dom e se pratica nas obras. É o único ‘azeite’ que 
mantém a chama da fé acesa. Por isso nos lembram 
também que é em vida, que se devem realizar as obras 
da misericórdia, e que, no final, seremos avaliados pelo 
amor com que vivemos. Como dizia S. João da Cruz: “no 
entardecer da vida, examinar-me-ão do amor”. Só se 
mantém acesa a chama do amor, amando. E ninguém 
pode amar por nós ou em nosso lugar. Por isso as 
virgens insensatas não puderam entrar no banquete. Só 
o amor capacita a acompanhar o noivo ao Banquete…

Senhor Jesus, quero ter a candeia da fé acesa e a 
almotolia do azeite cheia, enquanto espero que 
me venhas chamar para entrar no teu banquete 
nupcial. Só tu sabes quantas vezes adormeço no 
meu egoísmo e como quase deixo apagar a minha 
lâmpada. Desperta-me desta letargia. Não me 
feches a porta do teu Reino. Quando vieres, 
possas Tu encontrar-me vigilante. Amén
Evangelho Domingo XXXIII do Tempo Comum:  Mateus 25, 14-30

Papa Francisco:
“Infelizmente tivemos 
de voltar a esta audiência 
na Biblioteca e isto para 
nos defendermos do 
contágio de Covid. 
Isto também nos ensina 
que devemos estar muito 
atentos às prescrições 
das autoridades, quer as 
autoridades políticas 
quer as sanitárias, 
a fim de nos defendermos 
desta pandemia. […]

Outra característica
da oração de Jesus é a 
solidão. Quem reza não 
foge do mundo, mas 
prefere lugares desertos. 
Ali, no silêncio, podem 
surgir muitas vozes que 
escondemos no íntimo: 
os desejos mais afastados, 
as verdades que nos 
obstinamos a sufocar 
e assim por diante. 
E, acima de tudo, 
Deus fala no silêncio. 
Cada pessoa precisa de 
um espaço para si, 
onde cultivar a sua vida 
interior, onde as ações 
têm sentido. 
Sem vida interior 
tornamo-nos superficiais, 
agitados, ansiosos — a 
ansiedade faz-nos muito 
mal! — Por isso devemos 
rezar; sem vida interior 
fugimos da realidade 
e também fugimos 
de nós mesmos, somos 
homens e mulheres 
sempre em fuga.

 Audiência Geral, 04.11.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201104_udienza-generale.html








Atributos da mulher mais…       
A mulher mais perfumada é a ROSA. 
A mulher mais abençoada é a BENTA.
A mulher mais madrugadora é a AURORA.
A mulher mais feliz é a FELICIDADE.
A mulher mais triunfante é a VITÓRIA.
A mulher mais duradoira é a PERPÉTUA.
A mulher mais devota é a PIEDADE.
A mulher mais bonita é a GRACIOSA.
A mulher mais casta é a PUREZA.
A mulher mais recatada é a MODESTA.
A mulher mais espiritual é a GRAÇA.
A mulher mais sofredora é a DORES.
A mulher mais cruel é a BÁRBARA.
A mulher mais transparente é a CLARA.
A mulher mais valiosa é a ESMERALDA.
A mulher mais orante é a ROSÁRIO.
A mulher que melhor cura é a SARA.

Provérbios para o ano 2020!
— Quem vê máscaras não vê corações!
— Ter um olho no vírus e outro no cigano!
— A máscara posta não se olha o dente!
— Mais vale só que infectado!
— A casamento e baptizado não vás se 
fores convidado!
………………………………………………………………………………………………

        Novos tempos… 
                    exigem mudança 

                                  de velhos hábitos!

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Correio extraviado...
Lamentava-se o Arnaldo:
- Quando estive no estrangeiro, escrevia 
três cartas por semana à minha namorada.
O amigo, perguntou:
- E casaste com ela?
- Não! Casou-se com o carteiro!

Um menino alentejano:
- Ó mãe, mãe, o que é um insete?
- Um in sete são oito, seu burrinho!

Uma plantação bem intencionada...
A Anita de quatro anos andava muito 
atarefada a plantar penas de galinha no 
jardim. A mãe, admirada, pergunta-lhe: 
- Que estás a fazer, filhinha? Porque estás a 
espetar essas penas na terra?!
- Ó mamã, estou a semear penas para 
nascerem pintainhos!...

No exame, lá na escola:
- Mariazinha, diga-me o que é um ovo?
- É um substantivo.
- Está correcto. E de que género?
- Masculino se for um galo; feminino se for 
uma galinha!...

Um médico à cabeceira do doente:
- Falo-lhe com toda a franqueza: 
chegou a hora de o senhor pensar 
na sua última viagem!
Resposta pronta do doente:
- Então, mas o senhor 
agora é médico ou dono 
de uma agência de viagens?

Boa pergunta!
- Avó, porque é que os carros têm buzina?
- Para avisar os outros se houver algum 
perigo, minha querida netinha!
- Ó avó, então, porque é que buzinam 
tanto nos casamentos?!






Semana dos Seminários 2020
Portugal celebra hoje o Domingo dos Semi-
nários. Além da oração pelos seminaristas, 
somos convidados a partilhar os nossos 
bens com estas instituições tão importan-
tes para o cristianismo. O presidente da 
Comissão Episcopal Vocações e Ministérios, 
D. António Azevedo, a propósito deste dia 
escreveu que a “opção pela vida sacerdotal 
exige hoje, porventura mais do que noutras 
épocas, uma fé corajosa”. “Numa cultura 
que promove o provisório, uma opção de 
tal radicalidade supõe uma fé capaz de 
arriscar, uma fé consciente de que é preciso 
deixar algumas pedras preciosas porque se 
encontrou o verdadeiro tesouro”.

Guarda tem cinco seminaristas
A Diocese da Guarda tem 5 seminaristas a 
frequentar o Seminário Interdiocesano de 
São José, em Braga: Francisco Coimbra, da 
Covilhã, no 1º ano de Teologia; Ricardo 
Bernardes, natural de Minas Gerais (Brasil), 
com residência na Guarda, no 2º ano; Tiago 
Fonseca, da Covilhã, no 4º ano; Fábio 
Pontífice, do Tortosendo, no 5º ano; e Tiago 
Pereira, da Orca, Fundão, a concluir os 
estudos. Em 2013, o projecto formativo 
que reúne as dioceses da Guarda, Bragança, 
Lamego e Viseu transferiu-se para Braga 
onde funciona o Seminário Maior Interdio-
cesano de São José, fundado por estas 
dioceses. Este ano, este Seminário tem 20 
jovens destas quatro dioceses, acompa-
nhados por 4 padres educadores.

Seminários em destaque na RCB
O programa radiofónico da Paróquia, na 
RCB (aos Domingos entre as 10h e as 11h), vai 
dar destaque aos Seminários nas próximas 
três semanas, com entrevistas a um sacer-
dote, a dois seminaristas e à AAASFG. 

COVID-19: Portugal regressa ao 
Estado de Emergência
A declaração de Estado de Emergência, em 
vigor a partir desta segunda-feira, é menos 
restritiva do que as de Março e Abril. As 
actividades religiosas continuam a ser per-
mitidas, desde que cumpram os requisitos 
decretados pela DGS e pela CEP em Maio.

Secretariado e Conselho de Liturgia 
Está a correr a bom ritmo a implemen-
tação do Conselho de Liturgia da paróquia 
do Fundão. O Secretariado permanente, 
constituído por André Prata, Cecília Cle-
mente e Ir. Céu (SNSF), já reuniu com 
quase todos os responsáveis dos diversos 
grupos intervenientes na liturgia paroquial.

São Martinho, padroeiro do Fundão  
Assinala-se na quarta-feira, dia 11, o dia do 
padroeiro da paróquia do Fundão. Este ano, 
devido à pandemia, assinalaremos o dia de 
São Martinho apenas com a celebração da 
Missa no próprio dia e no Domingo seguinte. 

IV Dia Mundial dos Pobres 
No próximo Domingo, dia 15 de Novembro, 
a Igreja assinala o quarto Dia Mundial dos 
Pobres. Para este dia Francisco escreveu: 
“Este período que estamos a viver colocou 
em crise muitas certezas. Sentimo-nos mais 
pobres e mais vulneráveis, porque experi-
mentamos a sensação da limitação e a res-
trição da liberdade. […] Fechados no silên-
cio das nossas casas, descobrimos como é 
importante a simplicidade e o manter os 
olhos fixos no essencial. Amadureceu em 
nós a exigência duma nova fraternidade, 
capaz de ajuda recíproca e estima mútua.”

Catequese Familiar: 3º Ano
No próximo sábado, dia 14, haverá sessão 
de catequese familiar para os pais das cri-
anças do 3º ano, na Igreja Matriz, às 16h30. 

Hoje, no ‘Estrela da Manhã’ (RCB, das 10h às 11h) ouça a entrevista ao Padre Serafim Reis

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/messages/poveri/documents/papa-francesco_20200613_messaggio-iv-giornatamondiale-poveri-2020.html

