
XXXIII Domingo Comum 

1ª LEITURA (Prov 31, 10-13.19-20.30-31) 

Quem poderá encontrar uma mulher virtuosa? 

O seu valor é  maior que o das pérolas. 

Nela confia o coração do marido, e jamais lhe falta coisa alguma. 

Ela dá-lhe bem-estar e não desventura, em todos dias da sua vida. 

Procura obter lã e linho e põe mãos ao trabalho alegremente. 

Toma a roca em suas mãos, seus dedos manejam o fuso. 

Abre as mãos ao pobre e estende os braços ao indigente. 

A graça é enganadora e vã a beleza; a mulher que teme o Senhor 

é que será louvada. 

Dai-lhe o fruto das suas mãos, e suas obras a louvem às portas da 

cidade. 

 

SALMO RESPONSORIAL (1 Tes 5, 1-6) 

Ditoso o que segue o caminho do Senhor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ª LEITURA (1 Tes 5, 1-6) 

Irmãos: Sobre o tempo e a ocasião, não precisais que vos escreva 

pois vós próprios sabeis perfeitamente que o dia do Senhor vem 

como um ladrão noturno. E quando disserem: «Paz e segurança», é 

então que subitamente cairá sobre eles a ruína, como as dores da 

mulher que está para ser mãe, e não poderão escapar. Mas vós, 

irmãos, não andais nas trevas, de modo que esse dia vos           

surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e 

filhos do dia: nós não somos da noite nem das trevas. Por isso, não 

durmamos como os outros, mas permaneçamos vigilantes e     

sóbrios. 

 

EVANGELHO (Mt 25, 14-15.19-21) 

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 deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, conforme a 

capacidade de cada qual; e depois partiu. 

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, entregaste-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’». 

Paróquia de S. José 
Atendimento da equipa sacerdotal 

Segunda-feira das 17-19h00: P. Filipe Diniz 

Quarta-feira das 17-19h00: P. Jorge 

Sexta-feira das 18-19h00: P. Jorge 

 
Hoje às 16h00 (19.11)  
Concerto, na igreja, pela capela Gregoriana Psalterium. 
Coro Vox Aetherea.  
 
Quarta-feira (22.11) 21h00 
Adoração orientada pelo Movimento da Mensagem de Fátima 
 
Quinta-feira (23.11) 21h00 
Plenário do Conselho Pastoral  
 
Sexta-feira (24.11) 19h30 
Preparação para Batismos 
 
Sábado (25.11) 
Reunião da equipa coordenadora da catequese 

 
Paróquia de S. João Baptista 

Missa vespertina de sábado: 17H30 

Missas de Domingo: 10H45 e 21H15 

Cartório: Das 14H30 às 19H00 de terça a sexta. O pároco atende às 

quintas-feiras das 17 às 19, e em cada dia, meia hora antes da missa ou 

também depois da missa. Outros horários, a combinar pessoalmente 

com o pároco. 
 
 

Hoje (19.11) Abertura da Venda de Natal da paróquia que ficará 
numa loja do Atrium Solum, junto à Pastelaria Vasco da Gama. Todos 
os dias das 10 às 18. Visite, pois pode encontrar coisas de interesse 
para uso próprio ou para ofertas de Natal. Esta é mais uma forma de 
contribuir para arranjar fundos para a construção do Centro Pastoral. 
 
Segunda-feira (20.11) 21h30 
Reunião de líderes células 
 
Terça-feira (21.11) 21h00 
Grupo de oração 
 
Quarta-feira (22.11) 8h00 
Adoração todo o dia e toda a noite 
 
Quinta-feira (23.11)  
Adoração todo o dia até às 23h00 
 
Sexta-feira (24.11)  
18h30: Sessão Alpha Adolescentes  
20h30: Sessão Alpha adultos 
  
Domingo (26.11) Bênção e inauguração da imagem do Imaculado 
Coração de Maria que ficará no exterior a lembrar os cem anos das 
aparições de Fátima: 
10h45: Missa dominical festiva 
11h45: Bênção da imagem e celebração Mariana 
13h00: Almoço no multiusos da igreja. (fazer inscrição) 
 
Missa pelos elos: No sábado, dia 2 de Dezembro, convidamos todos 
os Elos, Pedras Vivas, a participarem na missa que é oferecida por 
eles e pelos seus ,como faz parte das regras do “Elos”.  
Os Elos, Pedras Vivas, são todas as pessoas que se comprometeram a 
contribuir com um tanto, a partir de 5 euros mensais, para a        
construção do Centro-comunitário igreja. O Papa Francisco enviou 
uma   bênção apostólica a todos os Elos que será lida na altura.  
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Contactos: 
paroquiasaojoaobaptista.net; 239 405 706 
e-mail: igrejasaojoaobaptista@gmail.com 
 

igrejasaojose.com.pt; 239 712 451 
E-mail: igreja.s.jose@mail.telepac.pt 



Desejemos todos servir com humildade o Corpo de Cristo segundo 
os talentos que recebemos e um dia ouviremos o Senhor a dizer-Nos. « 
Muito bem, servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor.» 

 
Lista possível de serviços 
Cantar num grupo coral da paróquia;  
Tocar um instrumento que sirva a liturgia 
Dirigir um coro; ler a palavra de Deus na missa 
Fazer parte de um grupo de arranjos florais para a Liturgia 
Voluntariar-se no acolhimento na secretaria 
Fazer parte de uma equipa de acolhimento aos Domingos (S. José) 
Fazer parte de uma equipa de evangelização 
Dar catequese a crianças, adolescentes ou adultos 
Fazer parte de uma equipa de oração e acompanhamento das    

pessoas em luto na altura do funeral. 
Fazer parte de uma equipa de preparação para o batismo  
Fazer parte de uma cadeia de adoração a começar no próximo ano 

pastoral ( S. José) 
Fazer parte de uma equipa de animação do percurso Alpha depois 

de fazer a preparação ( S. José) 
Fazer parte de uma equipa de eventos excecionais (S. José) 
Visitar os doentes em casa 
Fazer parte de um pequeno grupo de aprofundamento da fé. 
Fazer parte da equipa de pastoral familiar (a formar) ( S. José) 
Fazer parte de uma equipa de casais (a formar) ( S. José) 
Animar um grupo de pais na catequese familiar (a formar) ( S. José) 
Fazer parte de uma comissão paroquial Justiça e paz (a criar) 
Fazer parte da equipa de comunicação da paróquia (a criar): folha 

paroquial, site, facebook, cartazes, Correio de Coimbra. ( S. José) 
 
E muitos outros consoante as necessidades e dons que aparecem. 
 

 Oração 

“Senhor Jesus Cristo, que sendo de condição divina, Te abaixaste 
à condição humana e ,ainda mais, Te fizeste servo dos homens, 
lavando-lhes os pés, perdoa-nos o nosso orgulho e vaidade e a 
tentação que temos em ser servidos mais do que servir. 
Faz da nossa comunidade paroquial uma família onde cada um 
encontra o seu lugar no serviço.  
Não permitas que enterremos os dons que nos deste e não Te 
sigamos no caminho do serviço. 
Dá-nos a graça e  a alegria de nos “fazermos servos uns dos 
outros na caridade.” Amen. 
 

VIDA DA UNIDADE PASTORAL 
 

Hoje: Ofertório em todas as missas para o Seminário Diocesano. 
 
Retiro de Advento para a Unidade pastoral, S. José e S. João  Baptis-

ta: será na sexta feira 1 de Dezembro, feriado nacional. 
O Advento é um tempo de graça. Somos convidados a estar       

vigilantes e a erguermo-nos, pois o Senhor vem. S. João Baptista foi 
para o deserto e aí ouvir a voz de Deus, e nós, simbolicamente, somos 
também convidados (por Deus) a ir ao deserto para escutar a Sua voz 
no silêncio e na oração.  

O orientador do retiro será um jovem sacerdote de Lamego doutor 
em Pastoral. 

O retiro será na igreja de S. João Baptista e começa às 10h00 da 
manhã terminando com missa pelas 17h00. 

O retiro é aberto a todos, mas encorajo fortemente sobretudo os 
que mais responsabilidades têm na evangelização e serviço da Igreja: 
catequistas, ministros da liturgia e da caridade, Conselhos económico e 
pastoral, jovens, animadores do escutismo e diversos movimentos da 
paróquia. O almoço será partilhado com o que cada um trouxer, mas 
se alguém necessitar urgentemente de ir comer a casa pode fazê-lo. 
 

Peregrinação à Terra Santa de 25 de Agosto a 1 de setembro para a 
Unidade Pastoral: Será orientada teológica e biblicamente por D. Virgí-
lio Antunes, Bispo de Coimbra e litúrgica e espiritualmente pelo P. 
Jorge. O preço será de 1590 euros com tudo incluído. Para quarto  
individual há um suplemento de 415 euros. 
 

 

MEDITANDO A PALAVRA 

Há 3 palavras que sinto virem ao de cima quando leio este texto dos 
talentos: as palavras alegria, fidelidade e serviço; “Muito bem, servo 
bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor”. A alegria é o resultado de 
quem serve o seu Senhor na fidelidade. 

Cada homem e cada mulher se aperfeiçoa, como pessoa, através do 
trabalho e do serviço feito na alegria e no amor. O trabalho e o serviço 
não são uma condenação, mas uma libertação, porque nos constroem 
como pessoas. Não precisamos só do trabalho para ganharmos o pão 
de cada dia, mas porque através do trabalho deixamos a nossa marca 
na construção do mundo. Se trabalhássemos só porque precisamos de 
ganhar dinheiro, os reformados seriam todas pessoas felizes, e alguns 
entram em depressão quando deixam de trabalhar. 

Deus criou o mundo imperfeito para que o aperfeiçoássemos, tor-
nando-nos colaboradores d’Ele na obra da criação. O Filho do homem 
veio ao mundo para servir e a Sua vida foi um serviço de amor humilde 
até ao extremo. A marca pessoal que deixamos com o nosso serviço, 
podemos chamar-lhe talentos para usar as palavra do Evangelho. 
Outras vezes chamamos- lhes carismas ou dons de Deus, que são 
dados a cada um em benefício de todos. 

Os talentos de que fala o Evangelho de hoje são os dons, a graça 
própria que é dada a cada um para o serviço do Senhor e da comunida-
de humana. Deus quis que a Sua Igreja fosse uma comunidade ministe-
rial, quer dizer, uma comunidade onde todos estão ao serviço de 
todos, de uma forma organizada, e segundo os seus carismas e dons 
em vista da missão da Igreja. Diz a carta a Timóteo: «Ele salvou-nos e 
chamou-nos para o seu santo trabalho, não em atenção às nossas 
obras, mas segundo seu próprio desígnio» (2 Tim 1, 9). Deus redimiu-
nos para realizarmos a Sua vontade, o crescimento do seu Reino. 

Servir é um ato de amor. Porque amo a Cristo e a Sua Igreja quero 
dar o melhor de mim mesmo para a Sua Glória segundo os meus caris-
mas ou talentos. Há um provérbio dinamarquês que diz: “O que és 
constitui o presente de Deus para ti; o que fazes com o que és constitui 
o presente que ofereces a Deus”. S. Paulo, escrevendo aos cristãos de 
Roma, diz-lhes: “Não sejais preguiçosos na vossa dedicação; deixai-vos 
inflamar pelo Espírito; entregai-vos ao serviço do Senhor”. E acrescen-
ta: “Temos dons que, consoante a graça que nos foi dada, são diferen-
tes: se é o da profecia, que seja usado em sintonia com a fé; se é o do 
serviço, que seja usado a servir; se um tem o de ensinar, que o use no 
ensino; se outro tem o de exortar, que o use na exortação; quem 
reparte, faça-o com generosidade; quem preside, faça-o com dedica-
ção; quem pratica a misericórdia, faça-o com alegria.” 

O cristão que não se torna «pedra viva» da construção do edifício 
espiritual que é a Igreja, não cresce na vida cristã, pois ele é chamado a 
configurar-se com o Cristo servidor, e  a crescer desenvolvendo os 
dons que lhe foram dados. Quando não o faz, enterra os seus talentos 
como o terceiro homem da parábola de hoje. Todos os serviços são 
bons e necessários e não há uns mais importantes do que outros; 
depende da forma como os vivemos. Conta-se que andavam três 
homens numa grande pedreira a partir pedra que seria levada para a 
construção de uma catedral. Um desconhecido passou e falou ao pri-
meiro homem que suava, cansado, e com cara aborrecida: «Que fazes? 
“ Ele respondeu amargamente: «Não vês? -Estou aqui neste castigo 
diabólico a partir pedra todo o dia e as horas nunca mais passam».  

A mesma pergunta foi feita ao segundo homem que fazia o mesmo 
trabalho: Ele respondeu: - Ganho o salário para sustentar a minha 
família. Ao terceiro homem, que partia pedra com ar feliz, foi-lhe feita 
a mesma pergunta: Ele ergueu a cabeça para as alturas e quase transfi-
gurado pela alegria e pela fé, respondeu: “Trabalho na construção de 
uma catedral”. O serviço era o mesmo, mas a atitude do último transfi-
gurava o serviço num ato libertador, num ato quase divino. O cristão 
deve fazer de todo o seu serviço um ato de oferenda a Deus Criador. 
Ele deve ver mais longe, pois todo o serviço que fazemos tem implica-
ções com os outros, é construtor do mundo. 

Procuremos ver de modo honesto e humilde aquilo em que somos 
bons e em que não somos: S. Paulo escreve: “Digo a todos e a cada um 
de vós que não se sinta acima do que deve sentir-se; mas (…) com a 
medida de fé que Deus distribuiu a cada um.” Dons espirituais e habili-
dades naturais são sempre confirmados pelos outros. Se alguém pensa 
que tem um talento para cantar ou ensinar a cantar, e ninguém mais 
concorda, acha que a pessoa tem mesmo esse dom?  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


