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Os cristãos dizem que esperam o Senhor, e esperam-n’O  
como se espera o eléctrico. 
E todavia bastaria estarmos mais atentos ao ler a vida que passa, 
a própria e a daqueles próximos de nós, para nos darmos conta  
de como em cada dia, se não estamos distraídos, somos 
inexoravelmente reconduzidos ao acontecimento que nos espera: 
o encontro com o Senhor. 

ENZO BIANCHI, MOSTEIRO DE BOSE, 2016

EVANGELHO DESTE DOMINGO
São Mateus 25,1-13

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos 
a seguinte parábola: «O Reino dos Céus pode 
comparar-se a dez virgens, que, tomando as 
suas lâmpadas, foram ao encontro do esposo.
Cinco eram insensatas e cinco eram prudentes.
As insensatas, ao tomarem as suas lâmpadas, 
não levaram azeite consigo, enquanto as 
prudentes, com as lâmpadas, levaram azeite 
nas almotolias.
Como o esposo se demorava, começaram 
todas a dormitar e adormeceram. No meio da 
noite ouviu-se um brado: “Aí vem o esposo; ide 
ao seu encontro”.
Então, as virgens levantaram-se todas e 
começaram a preparar as lâmpadas. As 
insensatas disseram às prudentes: “Dai-nos do 
vosso azeite, que as nossas lâmpadas estão a 
apagar-se”. Mas as prudentes responderam: 
“Talvez não chegue para nós e para vós. Ide 
antes comprá-lo aos vendedores”.
Mas, enquanto foram comprá-lo, chegou o 
esposo. As que estavam preparadas entraram 
com ele para o banquete nupcial; e a porta 
fechou-se.
Mais tarde, chegaram também as outras virgens 
e disseram: “Senhor, senhor, abre-nos a porta”.
Mas ele respondeu: “Em verdade vos digo: não 
vos conheço”.
Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem 
a hora».

SALMO RESPONSORIAL 
Salmo 63(62),2.3-4.5-6.7-8.
REFRÃO: 
A minha alma tem sede de Vós, meu Deus.

OFERTÓRIOS Neste fim-de-semana, o primeiro 

do mês, os ofertórios das Missas destinam-se a 

amortizar a dívida contraída com a construção da 

Nova Igreja.

Recordamos que, devido à situação de pandemia, 

os ofertórios realizam-se à saída das missas.

Sede generosos, como sempre.

FESTAS DA CATEQUESE No próximo Domingo, 

dia 15 de Novembro, celebram-se as primeiras 

Festas deste ano de actividade da Catequese. Na 

Missa das 12h15 realiza-se a Festa da Entrega da 

Bíblica, para as crianças do 4º Catecismo. À tarde, 

numa Missa às 16h00, decorre a Profissão de Fé e 

Festa das Bem-Aventuranças (7º Catecismo).

As actividades da Catequese já se iniciaram, mas as 

inscrições continuam abertas. Um segundo horário 

provisório está disponível no site da Paróquia 

(www.paroquiasfxavier.org). Como já foi anunciado, 

a Catequese dispõe agora de três novas salas, no 

edifício do Secretariado/Residência Paroquial.

PEDIDO DE CONTACTOS DOS PAROQUIANOS 

O nosso Prior, Cónego José Manuel Ferreira, dirigiu 

uma carta aos Paroquianos solicitando-lhes o 

contacto de endereço electrónico, com o objectivo 

de estabelecer uma modo de comunicação mais 

rápido e directa para, entre outros objectivos, 

fornecer informação sobre eventos e iniciativas da 

Paróquia, através, nomeadamente de uma eventual 

Newsletter. O formulário, em papel, encontra-se 

disponível no Secretariado Paroquial. A protecção 

dos dados obtidos é assegurada, ao abrigo do 

Regulamento Geral de Protecção de Dados.

Georges de La Tour | Madalena arrependida



O RISCO DE ADORMECER MESMO QUANDO SE ANDA APRESSADO
Ermes Ronchi , In “Avvenire” 

VIGILANTES CONTRA A MUNDANIDADE
Papa Francisco, 13 de outubro de 2017 (excertos)

Acautelai-vos, tende atenção. 
A atenção, primeira atitude indispensável para uma 
vida não superficial, significa-se colocar-se em modo 
“acordado” e ao mesmo tempo “sonhador” diante da 
realidade. 
Nós pisamos tesouros e não nos apercebemos, cami-
nhamos sobre jóias e não nos damos conta. 
Viver atentos: atentos à Palavra e ao grito dos pobres, 
atentos ao mundo, ao nosso planeta bárbaro e mag-
nífico, às suas criaturas mais pequenas e indispensá-
veis: a água, o ar, as plantas. Atentos ao que acontece 
no coração e no pequeno espaço de realidade em 
que me movo.

Cuidado com os demónios educados, que bem 
disfarçados propõem astutamente tentações e se-
duções com as boas maneiras, acabando por fazer 
pressões de salão, às quais sugiro que se responda 
com a vigilância, que significa oração, exame de 
consciência e obras de caridade, para não cair na 
mundanidade. 
Muitas vezes Jesus, nas suas pregações, nos admoes-
ta para que sejamos vigilantes, que permaneçamos 
em expectativa. Numa ocasião, disse para vigiar por-
que não conheceis a hora na qual virá o filho do ho-
mem. Com efeito, a vigilância deve ser preparada em 
função da vinda do Senhor. Noutras ocasiões Jesus 
faz esta recomendação frisando que se preparem: é 
o caso das dez virgens, as prudentes e as insensatas, 
que não estavam preparadas. As primeiras tinham 
tudo pronto; as segundas estavam ali à toa, sem pen-
sar em se preparar.
Vigiai, portanto, é a sugestão de Jesus que, outras 
vezes, o faz aconselhando a oração, a vigilância para 
não cair em tentação. Por exemplo, di-lo aos seus 
discípulos no jardim das Oliveiras: eles adormeceram 
devido ao medo e Ele recomendava: rezai e vigiai 
para não caírdes em tentação.
(...) O Senhor surpreende-nos com outra vigilância 
que não é fácil compreender mas é tão comum.
Na prática, Jesus expulsa um demónio e a seguir fi-
zeram um debate. Quando isso terminou, detém-se 
e diz-nos, em forma de parábola, mas não uma pará-
bola, uma verdade. Quando o espírito impuro sai do 
homem, vagueia por lugares desertos, procurando 
alívio, mas não o encontrando, diz: “voltarei para a 
minha casa da qual saí”. Quando chega, encontra-a 
limpa e adornada. O homem que ali vive é livre. En-
tão vai, toma outros sete espíritos piores do que ele, 
entram nela e habitam-na. 
A condição daquele homem antes que o demónio 
fosse expulso da sua vida era melhor do que esta.
O que significam estas palavras de Jesus e quando 
acontecem estas coisas? É uma figura. E o Senhor 
usa a figura dos demónios que sofrem no deserto, 

Vigiai, com os olhos bem abertos. 
O vigiar é como olhar em frente, um escrutinar a noi-
te, o espiar o lento emergir da aurora, porque o pre-
sente não basta a ninguém. 
Vigiar tudo o que nasce, os primeiros passos da paz, a 
respiração da luz, os primeiros vagidos da vida e dos 
seus rebentos. 
O Evangelho entrega-nos uma vocação ao despertar: 
que não chegue aquele que se espera encontrando-
-nos adormecidos. 
O risco do dia-a-dia é uma vida adormecida, que não 
sabe ver a existência como uma mãe à espera, pre-
nhe de Deus, grávida de luz e de futuro.

Andrea Mantegna , The Agony in the Garden

que vagueiam. Pensemos em quando Jesus expulsa 
aqueles demónios que se chamam “legiões”, porque 
são tantos e eles pedem para estarem com os por-
cos, porque não querem vaguear no deserto. 
Mas eis a surpresa de voltar para casa e encontrá-la 
limpa, embelezada: a alma daquele homem estava 
em paz com Deus e ele não entra. Então procura ou-
tros sete, piores do que ele.
Aquela palavra - piores - tem tanta força, neste tre-
cho. E depois entra, diz Lucas. Mas como entra? Entra 
suavemente: bate à porta, pede autorização, toca a 
campainha, volta educadamente. E esta segunda vez 
são os diabos educados. Assim o homem não se dá 
conta: entram pela surdina, começam a fazer parte 
da vida, com as suas ideias e com as suas inspirações 
ajudam também aquele homem a viver melhor e 
entram na vida dele, entram no seu coração e de 
dentro começam a mudar aquele homem, mas tran-
quilamente, sem dar nas vistas.
Todo este modo é diferente da possessão diabólica 
que é forte: esta é uma possessão diabólica quase “de 
salão”, digamos. E é isto que o diabo faz lentamente 
na nossa vida para mudar os critérios, para nos con-
duzir à mundanidade: mimetiza-se no nosso modo 
de agir e dificilmente nos damos conta disto. Assim 
aquele homem, libertado por um demónio, torna-se 
maldoso, oprimido pela mundanidade. É precisa-
mente isto que o diabo quer: a mundanidade.
Assim tornamo-nos cristãos tíbios, cristãos munda-
nos e fazemos esta mistura, esta salada de fruta entre 
o espírito do mundo e o espírito de Deus. 
Como se faz para não cair e sair disto? A resposta é 
clara: Antes de tudo, retomando a palavra “vigilância”, 
não nos assustemos. Porque vigiar significa com-
preender o que acontece no meu coração, significa 
parar um pouco e examinar a minha vida. 
Cristo crucificado salvar-nos-á destes demónios edu-
cados, deste escorregamento lento para a munda-
nidade. O exame de consciência ajudar-nos-á a ver 
se há estes aspectos. E as obras de caridade, as que 
custam, levar-nos-ão a ficar mais vigilantes.


