














Do Evangelho de S. Mateus

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. O que 
tinha recebido cinco talentos fê- 
-los render e ganhou outros 
cinco. Do mesmo modo, 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. Muito tempo depois, 
chegou o senhor daqueles servos 
e foi ajustar contas com eles. O 
que recebera cinco talentos apro-
ximou-se e apresentou outros 
cinco, dizendo: ‘Senhor, confiaste- 
-me cinco talentos: aqui estão 
outros cinco que eu ganhei’. 
Respondeu-lhe o senhor: ‘Muito 
bem, servo bom e fiel. Porque 
foste fiel em coisas pequenas, con-
fiar-te-ei as grandes. Vem tomar 
parte na alegria do teu senhor’.

Provérbios 31, 10-31    Salmo 127 (128) 
1 Tessalonis. 5, 2-6    Mateus 25, 14-30
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“… conforme a capacidade 
de cada qual” (Mt 25, 10)

1. Na sequência do Jubileu da Misericórdia e 
por iniciativa do Papa Francisco, a Igreja 
celebra hoje o quarto domingo mundial de 
oração pelos pobres. Tendo presente este 
desejo e olhando para o evangelho, conti-
nuamos a reflectir sobre o tema da vigilância 
cristã. Se com a parábola das dez virgens, 
percebemos que a vigilância requer tantos 
cuidados como os necessários para manter 
acesa uma frágil candeia de azeite, este 
domingo, a parábola dos talentos lembra-nos 
que a nossa atitude deve ser produtiva, dinâ-
mica e empreendedora. Apesar de ‘talento’ 
ser a denominação de uma antiga moeda 
romana, aliás, uma pesada quantia de ouro 
correspondente ao salário de cerca de vinte 
anos de trabalho, Jesus não pretende ensinar-
nos a investir dinheiro. Quer, antes, realçar o 
valor do empenho e da coragem de quem faz 
render os seus talentos. Mas de que talentos 
se trata aqui, afinal?




2. O termo ‘talento’ acabou por se tornar sinónimo da 
capacidade ou qualidade pessoal que cada um deve pôr a 
render, embora a sua interpretação generalizada não 
esteja totalmente correcta. Para o evangelista Mateus, os 
talentos são todas as ocasiões que a vida nos oferece, as 
responsabilidades que devemos assumir e as tarefas que 
nos confiaram. Por isso, diz que o Senhor entregou os 
talentos aos seus servos “conforme a capacidade de 
cada qual” (Mt 25, 15). Percebe-se, nas entrelinhas, que Ele 
conhece as capacidades de cada servo e confia na inteli-
gência e sagacidade de cada um para fazer frutificar os 
talentos. Portanto, os talentos representam não só as 
capacidades, mas os dons que cada pessoa recebeu de 
Deus, e que não devem ser enterrados, mas desenvolvi-
dos. Deus espera que multipliquemos os talentos ao 
serviço do seu Reino e de toda a comunidade humana, 
que façamos frutificar os dons que nos concede.

3. Os dois primeiros servos da parábola compreende-
ram isto, esforçaram-se consoante as suas possibilidades 
e, como recompensa, ‘entraram na alegria do Senhor’ (v. 
21.23). Um terceiro servo, por comodismo, preguiça ou 
medo, enterrou o talento que recebera. E ainda pior que 
o medo de arriscar, foi ter-se escondido debaixo de uma 
falsa imagem de Deus que paralisa a fé e as obras. Quan-
do se enterram dons e se deixam escapar oportunida-
des a fé diminui até desaparecer. Deus espera de nós a 
capacidade de alimentarmos uma fé criativa, dinâmica, 
geradora, que nos leve a arriscar e a construir um mun-
do mais justo. Pela fé sabemos que é no mundo que o 
Senhor nos pede que construamos o Seu Reino. Por 
isso, perguntemos: neste dia que nos leva a pensar nos 
pobres, que temos feito para que os nossos dons sejam 
postos a render para vivermos num mundo mais justo?
Senhor Jesus, nem sempre sei fazer render os 
talentos que recebi. Quando estou entusiasmado, 
aproveito as oportunidades que a vida me dá. 
Quando me sinto cansado ou com medo, tenho a 
tentação de enterrar  os dons  que devo fazer 
frutificar. Ajuda-me a ser constante na dedicação e 
audaz na coragem de pôr os talentos ao serviço do 
teu reino e de uma sociedade mais justa. Amén
Evangelho Solenidade de Cristo Rei:  Mateus 25, 31-46

Papa Francisco:
“Alguém me disse:
 “Fala demasiado de oração. 
Não é necessário”. Sim, é 
necessário. Porque, se não 
rezarmos, não teremos 
forças para ir em frente na 
vida.  A oração é como o 
oxigénio da vida. A oração 
é atrair sobre nós a 
presença do Espírito Santo 
que nos leva sempre em 
frente. É por isso que falo 
muito sobre a oração. 
Jesus deu exemplo de uma 
oração contínua, praticada 
com perseverança. 
O diálogo constante com 
o Pai, no silêncio e no 
recolhimento, é o ponto 
fulcral de toda a sua missão. 
Os Evangelhos apresentam- 
-nos também as suas 
exortações aos discípulos, 
para que rezem com 
insistência, sem se cansar. 
O Catecismo recorda três 
parábolas contidas no 
Evangelho de Lucas que 
sublinham esta característi-
ca da oração de Jesus. […]
O ensinamento do 
Evangelho é claro: é preciso 
rezar sempre, até quando 
tudo parece vão, quando 
Deus nos parece surdo e 
mudo, e que perdemos 
tempo. Mesmo que o céu 
se ofusque, o cristão não 
deixa de rezar. 

 Audiência Geral, 11.11.2020

http://www.vatican.va/archive/cathechism_po/index_new/prima-pagina-cic_po.html
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201111_udienza-generale.html








Veja se adivinha…
Quais as semelhanças?
a) Entre Judas Iscariotes e o rio Mondego?
b) Entre o céu e um hotel?
c) Entre um quartel e enxadas?
d) Entre uma Universidade e uma máquina 
fotográfica?

Provérbios para o ano 2020
- Mais vale uma máscara posta 
que duas no bolso!
- De boas infecções 
está o assintomático cheio!
- Em terra de corona 
quem tem máscara é rei!
- Entre marido e mulher 
não metas a máscara!
- Mais vale mascarado 
que mal acompanhado!
………………………………………………………………………………………………

Última Ceia dos novos tempos?!

Adivinha o que diz?
e) O que diz a rolha à garrafa?
f) O que diz a lua ao sol?
g) O que diz o mar ao afogado?

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
No hospital, diz o médico para o doente:
- Vejo que hoje já tosse melhor!!
- Pudera, sr. doutor! Treinei toda a noite!!

Na estação de comboios...
Um passageiro vai ter com o chefe da 
estação e felicita-o:
- Até que enfim, Chefe! Hoje o comboio 
chega a horas!
- Pois sim, mas este é o de ontem!

Entre amigas...
Lamentava-se a Rosalina:
- Não tenho sorte nenhuma com os meus 
namorados. Já tive vários, mas todos me 
parecem verdadeiros demónios…
Responde-lhe a Estela:
- Pois, os meus são como anjos!
- Que sorte a tua!
- Enganas-te! Pouco depois de os conhecer 
põem-se logo a voar!

Na escola:
Joãozinho, sabes dizer-me o nome de cinco 
coisas que contenham leite?
- Sei, sim, Sr. Professor: um queijo e quatro 
vacas!

À porta da garagem…
- Luizinho, fizeste um risco no carro do pai! 
- Não faz mal, mãezinha, porque o pai tem 
seguro contra todos os riscos!

Em família:
- Papá, os pais sabem sempre mais que os 
filhos?
- Claro que sabem, meu filho.
- Quem inventou a máquina a vapor?
- James Watt.
- Nesse caso, porque é que não foi o pai 
dele?
………………………………….………………….…………………….

As soluções virão no próximo número do Boletim…






Peditório para os Seminários
O contributo da paróquia do Fundão para 
os Seminários da Diocese da Guarda, reco-
lhido na semana passada rendeu 377,45 €.

Festa de Cristo Rei e Advento
No próximo Domingo, 22 de Novembro, 
último domingo do ano litúrgico, a Igreja 
celebra a festa de Cristo Rei. A 29 de 
Novembro, iniciaremos um novo ano com 
o Advento, tempo de preparação para o 
Natal. A liturgia da Palavra vai acompanhar 
o leccionário do ano B do ciclo litúrgico. 

Reunião dos padres do novo 
Arciprestado do Fundão
Esta semana, os padres do arciprestado do 
Fundão voltarão a reunir-se com o senhor 
bispo, para dialogarem sobre a constituição 
das Unidades Pastorais que a Diocese quer 
implementar. Este processo de reformula-
ção paroquial requererá uma mudança do 
paradigma da pastoral que, apesar de neces-
sária, não se adivinha fácil. 

Catequese familiar online 
De modo a reduzir riscos de contágio, e 
respeitando as regras do estado de emer-
gência, a paróquia do Fundão vai transferir 
para as plataformas digitais a catequese 
familiar. Assim, no próximo sábado, dia 21, 
às 16h30, haverá sessão online de catequese 

familiar para os pais das crianças do 1º ano.

Catequese de adultos online 
Os adultos que se estão a preparar para o 
Crisma substituíram, desde há três sema-
nas, a catequese presencial pela catequese 
online, através de uma plataforma digital. 

Catequese escolar presencial 
Enquanto as escolas estiverem abertas, a 
catequese ministrada de forma escolar 
continua nos mesmos moldes, respeitando 
o plano de contingência específico.  

Horários das Missas durante o
Estado de Emergência
Nesta primeira quinzena do novo estado 
de emergência, nos concelhos de maior 
risco de transmissão da covid-19, foi decre-
tada a proibição de circulação durante a 
tarde de sábado e domingo. Por isso, 
seguindo as indicações da CEP, no Fundão, 
passaremos a ter Missa vespertina às 11h00 
de sábado, e mantemos as Missas dominicais 
das 9h00 e das 11h00, até ordem contrária.

Joe Biden: 2º presidente católico 
O 46º Presidente dos EUA, é o segundo 
católico no cargo em 244 anos de história. 
Joe Biden frequenta a paróquia de São José 
no Brandywine. Antes, só John Kennedy era 
católico. No discurso de vitória Joe Biden 
afirmou que “a Bíblia diz-nos que para tudo 
há um tempo: tempo para construir, tempo 
para semear e tempo para curar. Este é o 
tempo para curar a América.”

JMJ: Propostas mensais de oração 
A organização da Jornada Mundial da Juven-
tude (JMJ2023) e a Rede Mundial de Oração 
do Papa (RMOP) vão lançar propostas men-
sais de oração para preparar o encontro 
de 2023. As propostas de oração são divul-
gadas através dos canais de comunicação e 
redes sociais da JMJ2023 e das plataformas 
digitais Click To Pray e Passo-a-Rezar.

Padres vítimas da COVID-19 
Faleceram em Portugal os primeiros padres 
vítimas do novo coronavírus que provoca a 
doença COVID-19. Manuel Horácio Alves 
Gomes, pároco de Lagares, Pombeiro e Vila 
Fria (Porto), faleceu a 6 de Novembro. 
Manuel Pires Bastos, pároco de Ovar, 
faleceu a 8 de Novembro. Infelizmente, só 
na Europa, já faleceram centenas de padres 
e freiras vítimas desta pandemia.

Hoje no ‘Estrela da Manhã’ (RCB, 10h/11h) ouça a conversa com dois seminaristas da região

http://Joe%20Biden%20afirmou,%20a%20dado%20passo%20do%20seu%20discurso:%20%E2%80%9CA%20B%C3%ADblia%20diz-nos%20que%20para%20tudo%20h%C3%A1%20um%20tempo:%20um%20tempo%20para%20construir,%20um%20tempo%20para%20semear%20e%20um%20tempo%20para%20curar.%20Este%20%C3%A9%20o%20tempo%20para%20curar%20a%20Am%C3%A9rica.%E2%80%9D
https://lisboa2023.org/pt/artigo/preparar-a-jmj-lisboa-2023-com-o-click-to-pray-e-o-passo-a-rezar
https://clicktopray.org/pt-pt/
https://www.passo-a-rezar.net/

