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EVANGELHO SEGUNDO S. MATEUS 25, 14-30

COMENTÁRIO AO EVANGELHO

Naquele tempo, 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 aproximou-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, confiar-te-ei as 
grandes. Vem tomar parte na alegria do 
teu senhor’. Aproximou-se também o que 
recebera dois talentos e disse: ‘Senhor, 

confiaste-me dois talentos: aqui estão 
outros dois que eu ganhei’. Respondeu-
lhe o senhor: ‘Muito bem, servo bom 
e fiel. Porque foste fiel em coisas 
pequenas, confiar-te-ei as grandes. Vem 
tomar parte na alegria do teu senhor’. 
Aproximou-se também o que recebera 
um só talento e disse: ‘Senhor, eu sabia 
que és um homem severo, que colhes 
onde não semeaste e recolhes onde nada 
lançaste. Por isso, tive medo e escondi 
o teu talento na terra. Aqui tens o que 
te pertence’. O senhor respondeu-lhe: 
‘Servo mau e preguiçoso, sabias que 
ceifo onde não semeei e recolho onde 
nada lancei; devias, portanto, depositar 
no banco o meu dinheiro e eu teria, ao 
voltar, recebido com juro o que era meu. 
Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele 
que tem dez. Porque, a todo aquele que 
tem, dar-se-á mais e terá em abundância; 
mas, àquele que não tem, até o pouco 
que tem lhe será tirado. Quanto ao servo 
inútil, lançai-o às trevas exteriores. Aí 
haverá choro e ranger de dentes’». 

DO

In Dehonianos

O Evangelho apresenta-nos dois 
exemplos opostos de como esperar e 
preparar a última vinda de Jesus. Louva 
o discípulo que se empenha em fazer 
frutificar os “bens” que Deus lhe confia; 
e condena o discípulo que se instala no 

medo e na apatia e não põe a render 
os “bens” que Deus lhe entrega (dessa 
forma, ele está a desperdiçar os dons de 
Deus e a privar os irmãos, a Igreja e o 
mundo dos frutos a que têm direito).Donativos 
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15 DE NOVEMBRO — DOM
Festa do Acolhimento 1º ano

10h, Ig. Sra. Boa Nova (Missa) 

17 DE NOVEMBRO — TER
Lectio Divina

21h

18 DE NOVEMBRO — QUA
Reunião Geral de Catequistas
20h45, Ig. Sra. Boa Nova

20 DE NOVEMBRO — SEX
Terço das Famílias

21h

HORÁRIO GERAL PARÓQUIA
ACOLHIMENTO E CARTÓRIO 

2ª a 6ª — 10h › 12h / 16h › 18h 
SAB — 10h › 11h

CONFISSÕES
IGREJA DE STO. ANTÓNIO 

2ª a SAB — 10h › 11h 

IGREJA SRA. BOA NOVA
2ª a 6ª — 18h30 › 19h

MISSAS

DOMINGO
IG.STO. ANTÓNIO 8h

IG.SRA.BOA NOVA 
10h/11h30/13h/18h/19h15/21h

SÁBADO
IG.STO. ANTÓNIO 9h30/18h 

(castelhano)
IG.SRA.BOA NOVA 19h

SEGUNDA A SEXTA
IG.STO. ANTÓNIO 9h30
IG.SRA.BOA NOVA 19h

que “não pode estar condicionada 
pelo tempo disponível ou por 
interesses privados, nem por 
projetos pastorais ou sociais 
desencarnados”. | “Não se pode 
sufocar a força da graça de Deus 
pela tendência narcisista de 
se colocar sempre a si mesmo 
no primeiro lugar”, sublinha. 
| O Papa Francisco critica, em 
contraste com o “estender a mão 
ao pobre”, quem “conserva as 
mãos nos bolsos e não se deixa 
comover pela pobreza, da qual 
frequentemente é cúmplice”. 
v“Existem mãos estendidas para 
premir rapidamente o teclado 
de um computador e deslocar 
somas de dinheiro duma parte do 
mundo para outra, decretando a 
riqueza de restritas oligarquias e a 
miséria de multidões ou a falência 
de nações inteiras”, acrescenta. | 
Há mãos estendidas a acumular 

dinheiro com a venda de armas 
que outras mãos, incluindo 
mãos de crianças, utilizarão 
para semear morte e pobreza. 
Existem mãos estendidas que, na 
sombra, trocam doses de morte 
para se enriquecer e viver no luxo 
e num efémero desregramento. 
Existem mãos estendidas que às 
escondidas trocam favores ilegais 
para um lucro fácil e corrupto. E 
há também mãos estendidas que, 
numa hipócrita respeitabilidade, 
estabelecem leis que eles mesmos 
não observam”. (...) | “O objetivo 
de cada ação nossa só pode ser 
o amor: tal é o objetivo para 
onde caminhamos, e nada deve 
distrair-nos dele. Este amor é 
partilha, dedicação e serviço, 
mas começa pela descoberta de 
que primeiro fomos nós amados e 
despertados para o amor”, escreve 
o papa Francisco.

14 e 15 de Novembro- Horário das Missas
 

SÁBADO
IG.STO. ANTÓNIO 9h30 
(Missa de Sábado)

IG. SRA. BOA NOVA 11h30 
(Vespertina de domingo) 

DOMINGO
IG.SRA. BOA NOVA 8h, 9h, 10h, 11h30 

AUDITÓRIO SRA. BOA NOVA 10h30, 12h (Entrada do lado 
da porta da igreja) 



Mensagem da 
Equipa pastoral
Queridos paroquianos,
Escrevo-vos em nome do Pe. 
Paulo e da restante equipa 
pastoral.
Estamos a viver novamente 
um tempo complicado e dificil, 
em que a vida paroquial é 
grandemente afectada, e que nos 
coloca desafios de paciência e 
resiliência.
Como tem vindo a ser divulgado, 
tivémos que adaptar os horários 
das missas para as concentrar nas 
manhãs de sábado e domingo, 
de forma a poder oferecer o 
maior número de oportunidades 
à  comunidade para participar 
presencialmente na Eucaristia. 
Também adaptámos os tempos 
de catequese e grupos de 
jovens, para que não se perca o 
dinamismo da transmissão da fé.
Bem sabemos que estas alterações 
interferem negativamente não 
só nos ritmos das nossas vidas 
familiares como também no 
nosso conforto e descanso, nas 
nossas obrigações e até no tempo 
de lazer. Afectam a nossa saúde 
mental e a nossa vida espiritual.
Mas contamos com uma força 
que nos ajuda a ultrapassar 
todas as dificuldades, que nos 
incentiva a procurar o Bem onde 
aparentemente só vemos o mal. 
Essa ajuda é o Espírito Santo 
de Deus, que Jesus Cristo nos 
prometeu enviar e afirmou estar 
sempre connosco.
É aqui e agora que precisamos 

dar ao mundo aflito e confuso 
um testemunho de confiança e 
esperança, confiança no Amor 
de Deus, esperança na sua 
Misericórdia. 
É aqui e agora que, reunindo 
as nossas forças, gritamos ao 
mundo que não temos medo e 
queremos ultrapassar um tempo 
de provação, sim, mas também de 
fortalecimento da nossa Fé.
É aqui e agora que a nossa 
identidade cristã se mostra 
ao mundo, na obediência e 
cumprimento rigoroso das regras 
estabelecidas pelas autoridades 
legitimamente eleitas. Como São 
Paulo diz na sua Carta a Tito (3, 
1-2): “Recorda-lhes que sejam 
submissos e obedientes aos 
governantes e autoridades, que 
estejam prontos para qualquer 
boa obra, que não digam mal de 
ninguém, nem sejam conflituosos, 
mas sejam afáveis, mostrando 
sempre amabilidade para com 
todos os homens.”
Podem contar connosco para vos 
apoiar no que for possível.
Com amizade, 
Diác. José Noronha

15 de Novembro, 
Dia Mundial dos 
Pobres:
Francisco convida a «estender a mão» 
como «condição de autenticidade 
da fé»
Papa afirma que a Igreja «não 
tem soluções globais a propor», 
mas oferece «o seu testemunho 
e gestos de partilha» | “Manter 

o olhar voltado para o pobre 
é difícil, mas tão necessário 
para imprimir a justa direção 
à nossa vida pessoal e social. 
Não se trata de gastar muitas 
palavras, mas antes de 
comprometer concretamente a 
vida, impelidos pela caridade 
divina. Todos os anos, com o 
Dia Mundial dos Pobres, volto 
a esta realidade fundamental 
para a vida da Igreja, porque os 
pobres estão e sempre estarão 
connosco para nos ajudar a 
acolher a companhia de Cristo 
na existência do dia a dia”, 
escreveu Francisco, numa 
mensagem divulgada pela Sala 
de Imprensa da Santa Sé. | O 
Papa indica que o encontro 
com uma pessoa em condições 
de pobreza não pode parar de 
“provocar e questionar”: “Como 
podemos contribuir para 
eliminar ou pelo menos aliviar 
a sua marginalização e o seu 
sofrimento? Como podemos 
ajudá-la na sua pobreza 
espiritual?”.
Desde 2017, a celebração 
promovida por Francisco quer 
colocar a pessoa em situação 
de pobreza no centro do agir 
da Igreja; este ano a mensagem 
para a celebração, no dia 15 
de novembro, está envolva 
no contexto da pandemia 
de Covid-19. | O período da 
pandemia constrangeu-nos 
a um isolamento forçado, 
impedindo-nos até de poder 
consolar e estar junto de 

amigos e conhecidos atribulados 
com a perda dos seus entes queridos. 
Experimentamos a impossibilidade 
de estar junto de quem sofre e, ao 
mesmo tempo, tomamos consciência 
da fragilidade da nossa existência”.
Além da dificuldade, evidencia 
Francisco, estes meses mostram 
que “estender a mão é um sinal que 
apela imediatamente à proximidade, 
à solidariedade, ao amor” e que, 
apesar da “malvadez e a violência, 
a prepotência e a corrupção”, a vida 
está “tecida por atos de respeito e 
generosidade que não só compensam 
o mal, mas impelem a ultrapassá-lo 
permanecendo cheios de esperança”. 
(...) | O Papa Francisco afirma que 
a Igreja “não tem soluções globais a 
propor”, mas procura oferecer “o seu 
testemunho e gestos de partilha”, 
sentindo-se “obrigada” a evidenciar 
os pedidos de “quantos não têm o 
necessário para viver”, lembrando, 
assim, que “o grande valor do bem 
comum é, para o povo cristão, um 
compromisso vital, que se concretiza 
na tentativa de não esquecer 
nenhum daqueles cuja humanidade 
é violada nas suas necessidades 
fundamentais”.
O texto alerta que as “graves crises 
económicas, financeiras e políticas 
não cessarão” enquanto cada um 
não “assumir os pesos dos mais 
vulneráveis”.
A generosidade de apoiar “o 
vulnerável”, consolar o aflito, 
“mitigar sofrimentos”, refere 
Francisco, “devolve dignidade a 
quem dela está privado, é condição 
para uma vida plenamente humana”, 

PALAVRAS COM ESPÍRITO
Conversão
Toda a vida humana está orientada para uma determinada 
meta ou objectivo. É um movimento sob o impulso de um 
projecto ou uma paixão. Pode ser uma orientação virtuosa, 
que persegue um determinado bem, mas também pode 
ser um vício, que amarra e corrompe. Conversão significa 
sempre a reorientação da própria vida em direcção a um 
novo objectivo, ou a renovação dessa orientação que por 
fraqueza se debilitou. Converter-se significa voltar-se e, em 
consequência, orientar a vida em função desse movimento. 
“Convertei-vos a mim de todo o coração, diz o Senhor” (Joel 
2, 12). Porque Deus é a verdadeira meta e objectivo da nossa 
vida, porque o seu Reino deve ser o nosso único projecto e 
paixão, é a Ele que nos devemos converter de todo o coração. 
Essa conversão será tanto mais real quanto mais ela tocar 
todos os aspectos e dimensões da nossa vida, reorientando-a 
para esse fim para o qual fomos criados: conhecer a Deus, 
amá-lo e servi-lo.
Padre João 

APONTAMENTO
DA SEMANA

A finalidade da existência não está na 
realização individual, antes no gozo de 

partilhar na relação com os outros o dom da 
vida, - e sem medo da nossa incapacidade 

e em lugar de reclamar erradamente a 
dureza do Criador -, multiplicar o talento 

que generosamente Deus nos concedeu e 
quis apostar em nós, para descobrirmos a 

nossa própria riqueza e ter o proveito dessa 
abundância.  


