
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usar bem os 

nossos talentos 

 

Recebemos talentos ou capacidades 

que todos desejamos pôr a render.  

Assim cresceremos e seremos felizes. 
 

Mas o grande talento que Jesus nos deu 

é a sua Palavra, que é urgente anunciar. 

Somos responsáveis pelo Evangelho. 
 

Senhor, que escutemos o Evangelho, 

abrindo bem os nossos ouvidos  

e percebendo-o como Boa Notícia.  
 

Senhor, que vivamos o Evangelho, 

vivendo ao jeito de Jesus Cristo, 

mesmo quando é preciso sofrer.  
 

Senhor, que anunciemos o Evangelho 

com a nossa maneira de estar na vida 

e também com as nossas palavras.  
 

Senhor, que testemunhemos o teu Evangelho 

e produzamos frutos de amor ,  

para nossa alegria e alegria dos outros.  



Leitura: Prov 31, 10-13,19-20,30-31 

Leitura do Livro dos Provérbios 

Quem encontrar uma esposa virtuosa encontra um tesouro. O seu valor é maior 

que o das pérolas. Nela confia o marido, e nunca nada lhe faltará. 

Ela dar-lhe-á bem estar e não desgostos, trabalha alegremente. Acode aos pobres 

e ajuda todos os necessitados. 

A beleza é passageira e enganadora. Só a mulher que é boa e ama o Senhor, é 

que será louvada. 

Evangelho: Mt 25, 14 - 30 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo 

segundo São Mateus 

Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos a seguinte parábola: 

-  Um homem, ao partir de viagem, chamou os criados e entregou-lhes os seus 

bens, distribuindo-os conforme a capacidade de cada um: a um deu cinco 

talentos, a outro dois e a outro um só. E partiu de viagem.  

O que recebera cinco talentos foi logo fazê-los render e ganhou outros cinco. Da 

mesma forma, o que tinha dois talentos ganhou, também ele, outros dois. Mas o 

que recebera um só, guardou-o e não fez nada com ele. 

Muito tempo depois, quando o senhor chegou, pediu-lhes contas dos bens que 

lhes tinha entregado. O que recebera cinco talentos disse-lhe: 

-  Senhor, entregaste-me cinco talentos. Aqui estão outros cinco, que eu ganhei! 

Respondeu-lhe o senhor: 

-  Muito bem, excelente e fiel servidor! Como foste bom e fiel em coisa pouca, 

sei que te posso confiar coisas mais importantes. Vem e serás recompensado. 

Aproximou-se também o que tinha recebido dois talentos e disse: 

-  Senhor, entregaste-me dois talentos. Aqui estão outros dois, que eu ganhei! 

Respondeu-lhe o senhor: -  Muito bem! Como foste fiel em coisa pouca, sei que 

também a ti posso confiar coisas mais importantes. Vem e serás recompensado. 

Aproximou-se por fim o que ficara com um só talento e disse: 

-  Senhor, sei que sois um homem severo; por isso, com medo de perder o que 

me entregaste, guardei-o muito bem e não o usei. Aqui tens o talento que te 

pertence.   Então, o senhor respondeu-lhe: 

- Foste mau e preguiçoso! Sabes que é preciso trabalhar para fazer render o 

que se tem. Devias, pelo menos depositar o dinheiro no banco e eu poderia 

receber os juros do que me pertence. 

E ordenou:  Tirai-lhe então o talento e dai-o àquele que tem dez. Porque àqueles 

que trabalham e dão fruto com o que têm, será dado mais, e aos que não dão 

fruto, até o pouco que têm será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o nas trevas 

lá fora, onde haverá tristeza e desespero. 



- 

 

Todos nós temos talentos: dons que Deus nos deu, e que temos obrigação de 

usar da melhor maneira, para o nosso bem e de todos quantos vivem à nossa 

volta. Preenche nas frases abaixo alguns dos talentos que Deus nos deu, e 

que devemos usar bem: 

 

Temos a __________________ capaz de pensar, de reflectir, de inventar 

coisas novas.  

Temos o ____________ capaz de amar, de compreender, de perdoar. 

Temos os __________ capazes de admirar a beleza de uma flor ou um pôr-

do-sol.  

Temos a ________ capaz de comunicar palavras que animam e confortam.  

Temos as ___________ capazes de ajudar os outros a levar a sua cruz.  

Temos os ________ capazes de. ir ao encontro de quem vive só.  

Temos um _________ capaz de irradiar alegria como perfume de uma flor.  

Temos uma _________ capaz de cantar os louvores de Deus.  

Temos uma _________________ capaz de escrever belos poemas.  

Temos _______________ e competência para anunciar o Evangelho de 

Jesus.  

 

INTELIGÊNCIA                ROSTO            IMAGINAÇÃO           VOZ             MÃOS  

 

ENTUSIASMO                 OLHOS                 CORAÇÃO                PÉS             BOCA 

 

 
ESTA SEMANA VAIS PREOCUPAR-TE EM UTILIZAR BEM OS TALENTOS QUE DEUS 

TE DEU, PENSA QUE SORTE TENS EM TER TODOS ESSES BENS, E COMO DEVES 

AGRADECER A DEUS E USÁ-LOS BEM 



Hoje devia ser o dia da Profissão de Fé, numa Missa especial às 16h00. 

No entanto, devido ao Estado de emergência, não vai ser possível. 

Os meninos da Profissão de Fé ficaram um bocadinho tristes, mas a festa 

vai ser adiada apenas por algumas semanas. 

Pelo mesmo motivo que a Profissão de Fé teve que ser adiada, foi 

necessário alterar provisoriamente o horário das Missas. 

Neste fim de semana e no próximo, o horário das Missas é o seguinte: 

Sábado – 10h00. Éxcecionalmente,é válida como Missa vespertina,   

Domingo: 9h00 e 11h30. 

Nos dias de semana a Missa mantem-se às 19h00, exceto à segunda feira 

Em Caselas, não há alteração. Mantem-se a Missa às 10h30. 



 



 

 


