








Do Evangelho de S. Mateus

Disse Jesus aos seus discípulos: 
«Quando o Filho do homem vier 
na sua glória com todos os seus 
Anjos, sentar-Se-á no seu trono 
glorioso. Todas as nações se 
reunirão na sua presença, e Ele 
separará uns dos outros, como o 
pastor separa as ovelhas dos 
cabritos; e colocará as ovelhas à 
sua direita e os cabritos à sua 
esquerda. Então o Rei dirá aos 
que estiverem à sua direita: 
‘Vinde, benditos de meu Pai; 
recebei como herança o reino 
que vos está preparado desde a 
criação do mundo. Porque tive 
fome e destes-Me de comer; tive 
sede e destes-Me de beber; era 
peregrino e Me recolhestes; não 
tinha roupa e Me vestistes; estive 
doente e viestes visitar-Me; esta-
va na prisão e fostes ver-Me’. […] 
‘Em verdade vos digo: Quantas 
vezes o fizestes a um dos meus 
irmãos mais pequeninos, a Mim o 
fizestes’.

Ezequiel 34, 11-17         Salmo 22 (23)
1 Corintios 15, 20-28    Mateus 25, 31-46
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“… a Mim o fizestes.”
(Mt 25, 40)

1. Chegámos ao fim do ‘ano A’ deste ciclo 
litúrgico. A solenidade de Jesus Cristo, Rei do 
Universo, coroa, em cada ano, a mensagem 
evangélica. Neste, em concreto, vem também 
interrogar-nos sobre a forma como temos 
vivido a nossa fé. Como no final de um ano 
civil, sugere que façamos um balanço da 
nossa fé, tanto ao nível pessoal, como ao nível 
comunitário. Para nos ajudar a fazer esse 
balanço, o evangelista Mateus, com a conclu-
são do discurso escatológico de Jesus, que 
temos vindo a ler nos últimos domingos e 
que antecipa a Sua paixão e morte na cruz, 
coloca-nos diante da clássica visão do juízo 
final. Mais do que ter medo desse juízo final, 
o importante é a avaliação da nossa fé, de 
acordo com o necessário para receber 
‘como herança o Reino que nos está prepa-
rado desde a criação do mundo’ (Mt 25, 35).




2. A finalidade do evangelho de hoje não é dar-nos 
conta de como será o fim do mundo, mas ensinar-nos a 
viver cada dia como cristãos coerentes, ou seja, que a 
nossa fé seja professada, celebrada e, sobretudo, vivida, 
para que se cumpra em nós a afirmação de Paulo: “é 
necessário que Ele reine” (1 Cor 15, 25). Para isso, Jesus 
convida-nos a fixar a nossa atenção nas atitudes de 
amor ou indiferença, isto é, no acolhimento amoroso ou 
na recusa diante dos mais necessitados. No antigo 
Médio Oriente era bem conhecida a lista das pessoas 
que se deviam ajudar. Outras culturas e religiões, além 
dos judeus e dos cristãos, tinham o preceito de ajudar 
os mais pobres, os doentes, os sem-abrigo, os nus, os 
esfomeados ou os peregrinos. Os egípcios, por exemplo, 
já escreviam esses preceitos, muitos séculos antes, no 
chamado ‘livro dos mortos’. Então em que difere Jesus?

3. Se estes preceitos já antes eram praticados por 
determinados povos, poderia parecer que as palavras de 
Jesus não trariam grande novidade. É certo que Ele 
aprofunda de forma mais clara que, no final da vida, a 
única coisa que contará é o amor desinteressado e 
autêntico com que vivemos. Mas a grande novidade é 
Jesus identificar-se com os doentes, os sem-abrigo, os 
nus, os esfomeados ou peregrinos. Ele mesmo diz: 
“Quantas vezes o fizestes a um dos meus irmãos mais 
pequeninos, a Mim o fizestes” (Mt 25, 40). Então, se 
queremos ver o rosto de Jesus, lembremo-nos que a sua 
imagem brilha com mais claridade no rosto dos mais 
necessitados. É neles que Cristo reina. Se a nossa fé deve 
ser uma adesão incondicional à pessoa de Jesus, então, 
só nos configuraremos totalmente com Ele, se vivermos 
este amor aos irmãos. E só assim Ele reinará nos nossos 
corações e no mundo.
Senhor Jesus, faz-me perceber que um gesto de 
amor para com os mais desfavorecidos vale mais 
que mil palavras. Ajuda-me a entender que descui-
dar o amor concreto pelos pobres, os peregrinos, os 
doentes, os prisioneiros, os esfomeados, os idosos e 
tantos outros irmãos necessitados, é virar-te as 
costas. Não permitas que eu lhes falte ao amor, 
pois estaria a negar-te e a abandonar-te. Amén
Ano B  //  Evangelho do Domingo I do Advento:  Marcos 13, 33-37 

Papa Francisco:
“No nosso caminho de 
catequeses sobre a oração, 
hoje encontramos a 
Virgem Maria como 
Mulher orante. 
Nossa Senhora rezava. 
Quando o mundo ainda 
não a conhece, quando 
é uma simples donzela, 
noiva de um homem da 
casa de David, Maria reza. 
Podemos imaginar a jovem 
de Nazaré, recolhida 
em silêncio, em diálogo 
contínuo com Deus. 
Ela já é cheia de graça 
e imaculada, desde
a concepção, mas ainda 
nada sabe sobre a sua 
vocação surpreendente 
e extraordinária, e sobre 
o mar tempestuoso que 
terá de sulcar. Uma coisa 
é certa: Maria pertence 
ao grande exército dos 
humildes de coração, que 
os historiadores oficiais 
não incluem nos seus 
livros, mas com quem 
Deus preparou a vinda 
do seu Filho. […]
Alguém comparou o 
coração de Maria com 
uma pérola de esplendor 
inigualável, formada 
e limada pela aceitação 
paciente da vontade 
de Deus, através dos 
mistérios de Jesus 
meditados na oração. 
Que bom se também 
nós pudéssemos 
assemelhar-nos um pouco 
à nossa Mãe! 

 Audiência Geral, 18.11.2020

http://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201118_udienza-generale.html








Veja se adivinha…
Adivinha o que diz?
a) O que diz a rolha à garrafa?
b) O que diz a lua ao sol?
c) O que diz o mar ao afogado?
d) O que diz um burro a outro burro?
e) O que diz a máquina de calcular ao 
estudante?

Trate a sua máscara…
como trata as suas cuecas:
— Coloque uma limpa todos os dias;
— Ajuste-a, mas não aperte;
— Não a troque com outras pessoas;
— Não a vire do avesso;
— Certifique-se de cobrir o que precisa 
     de ser coberto;
— Evite tocar-lhe desnecessariamente;
— E, acima de tudo, se tiver de a tirar, 
     nunca o faça em lugares públicos!
………………………………………………………………………………………………

Santo triste é triste santo!
Rir faz bem!
Menino irrequieto...
- Marco, se continuas a portar-te mal, 
prendo-te no galinheiro.
- Só perdes o teu tempo, mãezinha. 
Eu não ponho ovos!

Na bilheteira do cinema:
- Quanto custa um bilhete?
- Dez euros.
- Então, tome lá cinco euros, porque o 
meu olho direito não vê nada, nada, nada!

Que exagero!
Um lavrador diz que tirou da terra as 
maiores batatas do mundo. Um curioso 
diz-lhe:
- Vende-me uma arroba dessas batatas?! 
- Impossível! Só se partir uma ao meio!

Menino da cidade:
- Papá, quantas espécies de leite há?
- Ó filho, há o leite normal, o pasteurizado, 
o esterilizado, o magro, o gordo e o leite 
em pó. Mas, porque me perguntas isso?
- É que a minha professora mandou-me 
desenhar uma vaca e eu quero saber 
quantas torneiras hei-de pôr nela.

Ai o exemplo!...
- Olha que não se deve mentir, meu filho!
- Mãe, mãe, estão a bater à porta!
- Vai dizer-lhe que não estou cá...

Cuidado com as distrações...
Um turista chegou ao hotel e pediu:
- Desejo um quarto com vista para o mar.
- Um quarto voltado para o mar? Aqui na 
cidade do Fundão?!
O turista muito atrapalhado:
- Ai! Voltei a enganar-me no comboio!! 
………………………………………………………………………………………………

Soluções do Boletim nº 54 (de 15.11.2020)
a) ambos terminam na Figueira; b) ambos têm 
estrelas; c) ambos têm cabos; d) ambos têm lentes.






Início do Advento
A 29 de Novembro, iniciaremos um novo 
ano litúrgico com o tempo do Advento. A 
liturgia da Palavra vai acompanhar o 
Leccionário Dominical do Ano B. 

Economia de Francisco
O Papa convocou jovens economistas e 
empresários de todo o mundo para um 
encontro sobre a economia que “faz viver e 
não mata”; o evento decorreu entre esta 
sexta e sábado, nos meios digitais, por 
causa da pandemia de Covid-19.

Portugal recebe hoje a Cruz JMJ
Uma delegação de dez jovens de dioceses 
portuguesas vai receber este domingo, no 
Vaticano, das mãos de Francisco, a Cruz das 
Jornadas Mundiais. Esta comitiva de repre-
sentantes nacionais é presidida pelo carde-
al-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

2º Ano: Catequese familiar online 
De modo a reduzir riscos de contágio, a 
catequese familiar para os pais das crianças 
do 2º ano, no próximo sábado, dia 28, às 

16h30, será online, na plataforma zoom.

Catequese escolar presencial 
O plano de contingência da catequese pa-
roquial do Fundão foi elaborado a partir do 
referencial da DGS para as escolas. Por isso, 
enquanto as escolas estiverem abertas, a 
catequese também será presencial.  

Faleceu o Frei Pedro, do Sabugal 
Frei Pedro da Cruz Fernandes, natural da 
Torre, anexa do Sabugal, sacerdote domini-
cano desde 1966, foi provincial da Ordem 
dos Pregadores em Portugal. Faleceu no 
Porto, a 9 de Novembro, com 80 anos. O 
seu irmão, Frei João Domingos, falecido em 
2010, foi superior dos Dominicanos em 
Angola. O pároco do Fundão recorda com 
saudade a amizade destes seus amigos.  

Cáritas tem nova Presidente 
A Conferência Episcopal Portuguesa no-
meou Rita Valadas como nova presidente 
da Cáritas Portuguesa, sucedendo no cargo 
a Eugénio Fonseca. Rita Valadas é licenciada 
em Política Social e já integrou a direção 
nacional da Cáritas e também a da Santa 
Casa da Misericórdia de Lisboa.
Cáritas lança campanha das “velas” 
A paróquia do Fundão volta a ser parceira 
da Cáritas e já tem disponíveis as velas 
“ESTRELA”, pelo donativo simbólico de 2€.

JMJ desafia jovens portugueses 
a dois dias de missão solidária
A organização da JMJ2023  e as dioceses  
portuguesas convidam os jovens a parti-
cipar num movimento nacional que preten-
de levar esperança e alegria a todo o país, 
nos dias 28 e 29 de novembro. “Desafi-
amos cada jovem a fazer missão onde quer 
que esteja, dando assim expressão ao tema 
proposto pelo Papa Francisco para a JMJ’23: 
«Maria levantou e partiu apressadamente»”. 
Telefonar a alguém que está sozinho, mar-
car uma conversa digital com um familiar 
mais distante, ajudar uma família em dificul-
dades, colaborar com uma instituição de 
solidariedade local ou realizar uma tarefa 
na paróquia... são gestos sugeridos.

Presidente Marcelo elogia 
Igreja Católica Portuguesa 
O presidente da República Portuguesa 
elogiou o “comportamento exemplar” da 
Igreja Católica durante a actual pandemia, 
após participar, em Fátima, na Missa pelas 
vítimas da Covid-19, promovida pela 
Conferência Episcopal. Marcelo Rebelo de 
Sousa e António Costa conversaram com 
D. José Ornelas, presidente da CEP, 
agradecendo o contributo da Igreja Cató-
lica na luta contra a Covid-19.

Hoje no ‘Estrela da Manhã’ (RCB, 10h/11h) vamos conversar com o Presidente da AAASFG

https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-sociedade-papa-convoca-jovens-para-um-encontro-sobre-a-economia-que-nao-mata/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/jmj-2023-delegacao-portuguesa-com-dez-jovens-vai-ao-vaticano-receber-cruz-das-jornadas-mundiais/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-solidariedade-caritas-portuguesa-tem-nova-presidencia/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/igreja-solidariedade-caritas-portuguesa-tem-nova-presidencia/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/evento/solidariedade-caritas-portuguesa-apresenta-campanha-10-milhoes-de-estrelas/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/jmj-2023-organizacao-desafia-jovens-a-dois-dias-de-missao-solidaria-nas-dioceses-portuguesas/
https://agencia.ecclesia.pt/portal/covid-19-presidente-da-republica-elogia-comportamento-exemplar-da-igreja-catolica/

