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BISPOS PEDEM «COMPORTAMENTOS RESPONSÁVEIS» 
 

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) publicou na 

passada sexta-feira (13/11) uma nova nota sobre o agravamento 

da pandemia de Covid-19 e o novo estado de emergência no país. 

“Dada a gravidade da situação, apelamos a todos para que 

adotem comportamentos responsáveis nos mais diversos setores 

da sua vida e atividade e respeitem as determinações das 

autoridades constituídas, com o objetivo de travar e controlar a 

vaga de contágios”, refere o documento. 

“Este comportamento responsável deve ser vivido após as celebrações litúrgicas mais 

festivas (Batizados, Comunhões, Crismas e Casamentos), evitando sempre as concentrações 

fora das igrejas e nas próprias casas”, acrescenta o texto. 

A nota aborda as possíveis limitações às celebrações dominicais da Eucaristia e sessões 

de catequese, durante o novo estado de emergência. 

“A impossibilidade de cumprir o preceito dominical não dispensa ninguém – nem mesmo 

quem não pode ou não deve sair de casa por motivos alheios à sua vontade – de cumprir o 

mandamento divino de santificar o dia do Senhor”, indica a CEP. 

Os bispos apresentam alternativas como “participar na Eucaristia no sábado ou noutro 

dia da semana; realizar com amor os serviços da convivência familiar, sem descurar o 

conveniente repouso do corpo e do espírito; dedicar um tempo razoável à oração pessoal e, se 

possível, em família, com a leitura da Sagrada Escritura e outros exercícios de piedade; unir-se 

espiritualmente, se possível, a alguma celebração eucarística transmitida pela rádio, televisão 

ou internet; estabelecer contacto, pelos meios disponíveis, com familiares, amigos e 

conhecidos, privilegiando os que mais sofrem a doença ou a solidão; estar solidariamente 

atentos às necessidades e alegrias dos vizinhos”. 

Em relação à catequese presencial, quando esta não for possível, a CEP pede aos 

catequistas para se manterem em contacto com os catequizandos e suas famílias. 

“Em todo o caso, responsabilizem-se os pais pelo acompanhamento dos filhos durante 

eventuais sessões de catequese à distância para os ajudarem a concentrar-se nas mesmas e 

para esclarecer as incompreensões e dúvidas que os filhos possam ter; sem este envolvimento 

da família, a catequese por meios digitais será uma ilusão”, aponta o documento. 



Da Palavra… 

 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO MATEUS 

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’».  

1ª Leitura | Prov 31, 10-13.19-20.30-31 

«Põe mãos ao trabalho alegremente.» 

Salmo Responsorial | Sl 127 

Ditoso o que segue o caminho do Senhor. 

2ª Leitura | 1 Tes 5, 1-6 

«Para que o dia do Senhor não vos surpreenda como um ladrão.» 

Evangelho | Mt 25, 14-30 

«Foste fiel em coisas pequenas: vem tomar parte na alegria do teu Senhor.» 
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 33º Domingo do Tempo Comum recorda a cada cristão a grave 
responsabilidade de ser, no tempo histórico em que vivemos, testemunha 
consciente, activa e comprometida desse projecto de salvação/libertação que Deus 
Pai tem para os homens. 

A primeira leitura apresenta, na figura da mulher virtuosa, alguns dos valores que 
asseguram a felicidade, o êxito, a realização. O “sábio” autor do texto propõe, sobretudo, os 
valores do trabalho, do compromisso, da generosidade, do “temor de Deus”. Não são só valores 
da mulher virtuosa: são valores de que deve revestir-se o discípulo que quer viver na fidelidade 
aos projectos de Deus e corresponder à missão que Deus lhe confiou. 

Na segunda leitura, Paulo deixa claro que o importante não é saber quando virá o Senhor 
pela segunda vez; mas é estar atento e vigilante, vivendo de acordo com os ensinamentos de 
Jesus, testemunhando os seus projectos, empenhando-se activamente na construção do Reino. 
Por isso, os crentes devem estar atentos para não serem surpreendidos. Em consequência, a vida 
cristã deve estar marcada por uma atitude de preparação e de vigilância. 

Para além da questão da data, o que é importante é que os cristãos vivam de forma 
coerente com a opção que fizeram no dia do seu Baptismo. Os crentes têm de viver de maneira 
diferente dos não crentes, pois os horizontes de uns e de outros são diferentes… Os não crentes 
vivem mergulhados na noite e nas trevas, estão adormecidos, atordoam-se com a bebida; vivem 
no presente, absolutamente despreocupados em relação ao futuro, de olhos postos no horizonte 
terreno. Os crentes são filhos da luz e do dia, estão vigilantes, mantêm-se sóbrios; vivem de olhos 
postos no futuro, à espera que chegue a vida verdadeira, plena, definitiva que Deus lhes vai 
oferecer. 

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. 

A “parábola dos talentos” conta que um “senhor” partiu em viagem e deixou a sua fortuna 
nas mãos dos seus servos. A um, deixou cinco talentos, a outro dois e a outro um. Quando 
voltou, chamou os servos e pediu-lhes contas da sua gestão. O senhor exigente seria Deus, que 
reclama para Si uma lealdade a toda a prova e que não aceita meias tintas e situações de 
acomodação e de preguiça. Os servos a quem Ele confia os valores do Reino devem acolher os 
seus dons e pô-los a render, a fim de que o Reino seja uma realidade.  

A vinda do Senhor é uma certeza; e, quando Ele voltar, julgará os homens conforme o 
comportamento que tiverem assumido na sua ausência. Através desta parábola, Jesus exorta os 
discípulos no sentido de estarem alerta e vigilantes, sem se deixarem vencer pelo comodismo e 
pela rotina. Esquecer os compromissos assumidos com Jesus e com o Reino, demitir-se das suas 
responsabilidades, deixar na gaveta os dons de Deus, aceitar passivamente que o mundo se 
construa de acordo com valores que não são os de Jesus, instalar-se na passividade e no 
comodismo, é privar os irmãos, a Igreja e o mundo dos frutos a que têm direito. O discípulo não 
pode esperar o Senhor de mãos erguidas e de olhos postos no céu, alheado dos problemas do 
mundo e preocupado em não se contaminar com as questões do mundo…  



Da Palavra… 

 

 

 

 
 

Segunda-feira, 16 

9:30 Exposição do Santíssimo e Confissões Fornos de Algodres 

17:00 Eucaristia Furtado 

18:00 Eucaristia Rancosinho 

Terça-feira, 17  
S. Isabel da Hungria, 

religiosa – MO 

17:00 Eucaristia Fornos de Algodres 

17:45 Eucaristia Ramirão 

18:30 Eucaristia Infias 

Quarta-feira, 18 - - - - - - - - - 

Quinta-feira, 19 - - - - - - - - - 

Sexta-feira, 20 

17:00 
Eucaristia Casal Vasco 

Eucaristia Maceira 

18:00 
Eucaristia Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 

Sábado, 21 
Apresentação  

de Nossa Senhora – MO 
11:00 

Eucaristia 
Fornos de Algodres 
[Igreja da Misericórdia] 

Eucaristia Mata 

Domingo, 22 
 

XXXIV Domingo do 
Tempo Comum 

~ 
NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO,  

REI DO UNIVERSO 
Solenidade 

8:00 Eucaristia Cortiçô 

9:00 Eucaristia Casal Vasco 

9:15 Eucaristia Fuinhas 

9:50 Eucaristia Vila Chã 

10:00 Celebração da Palavra Algodres 

10:30 
Eucaristia  Muxagata 

Celebração da Palavra Sobral Pichorro 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 
Eucaristia Fornos de Algodres  

Eucaristia Figueiró da Granja 
  
 

 
 

 

   

16 a 22 nov | 20 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 96 109 72 66; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 
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