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1. Introdução

O caminho de Deus é o caminho do 
Espírito. As etapas de Deus no uni-
verso criado são as nossas metas de 
vida. Deus diz-nos, neste Domingo, 
como está do nosso lado marcando 
pistas, facilitando a caminhada. Não 
é simples projeção de desejos e 
ambições. Na primeira leitura apre-
senta-nos o perfil da mulher virtuosa. 
Na segunda leitura convida-nos a 
esperá-Lo na vivência dos nossos 

compromissos batismais. No Evan-
gelho, com a parábola dos talentos, 
apresenta-nos os dons com os quais 
embeleza a nossa vida. Ao pedir-nos 
fidelidade ao Batismo, promete o 
banquete pascal que partilhará con-
nosco até à eternidade.  

2. LeItura I 
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 os dias da sua 
vida. Procura obter lã e linho e põe 
mãos ao trabalho alegremente. Toma 
a roca em suas mãos, seus dedos ma-
nejam 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 por-
tas da cidade.
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2.1 Comentário
“Por provérbios, entendem-se cole-
ções de «ditos sentenciosos, aforis-
mos, máximas morais, sentenças 
numéricas, exortações à virtude, re-
gras de boas maneiras e até algumas 
reflexões teológicas» (Bíblia, Difusora 
Bíblica). Neste texto, com que termina 
o livro dos Provérbios, vemos um elo-
gio à mulher generosa, trabalhadora, 
virtuosa, cheia de ternura, alegria de 
seu marido. Realça-se mais do que 
a beleza, o ambiente que cria à sua 
volta, o bem-estar, o serviço, a gracio-
sidade com que faz todas as coisas. É 
uma das páginas mais belas da Bíblia.  

3. SaLmo 127
Este Salmo sapiencial começa em 
forma de bênção e depois descreve 
as caraterísticas do povo da Aliança, 
pondo em relevo a família: “Ditoso 
o que segue o caminho do Senhor. 
“Tua esposa será como videira fecun-
da, no íntimo do teu lar; teus filhos 
serão como ramos de oliveira, ao 
redor da tua mesa”.

4. LeItura II – 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 esca-
par. Mas vós, irmãos, não andeis 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.

4.1 Comentário
A primeira grande informação que 
nos é dada sobre o dia do Senhor, 
é que ele “vem como um ladrão 
noturno”. Paulo pede-nos para não 
nos deixarmos surpreender, para 
sermos cuidadosos e estar acorda-
dos pelo fato de sermos “filhos da luz 
e filhos do dia e não filhos da noite, 
das trevas”. Paulo esclarece que o 
importante não é saber nem o dia 
nem a hora mas ser fiéis ao Batismo 
sendo ousados, generosos, corajosos. 
A nossa fé tem que ser vivida com 
boas obras. 

5. evangeLho – mt 25,14-30
Naquele tempo, Disse Jesus aos seus 
discípulos a seguinte parábola: «Um 
homem, ao partir de viagem, cha-
mou os seus servos e confiou-lhes os 
seus bens.
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A um entregou cinco talentos, a outro 
dois e a outro um, conforme a capa-
cidade 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 apro-
ximou-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 peque-
nas, confiar-te-ei as grandes. Vem 
tomar parte na alegria do teu senhor’. 
Aproximou-se também o que rece-
bera 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’».

5.1 Comentário
Esta parábola tem três partes: o mo-
mento da distribuição dos talentos, a 
ausência do senhor e o retorno para a 
prestação de contas. Os talentos são 
os dons recebidos. Toda esta história 
é uma criação. Deus dá oportunidade 
na liberdade. Não provoca o medo. 
A teologia do evangelho é para os 
humildes, os simples. Estes não têm 
dificuldade em receber a semente, o 
fermento, o florir. Deus contagia-nos 
com a felicidade que vem do dar, do 
repartir, do partilhar, como víamos 
exemplificado nas qualidades da 
mulher na primeira leitura. É isto que 
Deus nos pede no fim da vida.
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Por isso, a parábola termina na positividade com a linguagem dum banquete 
pascal: «Muito bem, servo bom e fiel. Porque foste fiel em coisas pequenas, con-
fiar-te-ei as grandes. Vem tomar parte na alegria do teu senhor.»

6. medItação
“Faz-me igual, Senhor, àquelas folhas moribundas do olmo que hoje vejo tre-
mer ao sol no mais alto ramo. Tremem, sim, mas não de pena: é tão límpido o 
sol, e tão suave o seu largar do ramo para se unirem à terra. Inflamam-se sob a 
luz última, corações prontos a dar-se; e a agonia, para elas, tem a clemência de 
uma mansa aurora. Faz com que eu me solte do mais alto ramo da minha vida, 
assim, sem lamentos, penetrada por ti como pelo sol”. (A esperança que nasce 
da Palavra, Ada Negri)

7. oração
Pai Santo, ensinai-nos a dar-Vos graças, pelos dons que nos dais. Fazei-nos com-
preender que o vosso projeto é a nossa fidelidade. O caminho é longo mas 
chegará um dia ao cimo da montanha para contemplarmos o Vosso rosto na 
plenitude. Então dar-nos-emos conta de que valeu a pena descer do Tabor, 
atravessar o vale das tentações e a estrada do Gólgota para chegar ao nascer 
do dia, à madrugada da ressurreição. 

8. ContemPLação
“A vigilância de Mt 25,13 («Vigiai, pois...») manifesta-se em sermos ativos, ge-
nerosos, corajosos e ousados desde o primeiro momento («partir logo») (Mt 
25,21.23), e não em ficarmos tolhidos, frios e inertes, ciosamente guardando um 
grande tesouro... Negociantes ousados, e não o tempo todo sentados em cima 
do tesouro” (Dom António Couto).

Nova Criação
A luz divina, a luz-piloto com que acendes a nossa criatividade,

Recreia o Eu, o Eu em Cristo, o sopro original da vida (rhuah).

Recorda-me aquele dia em que Tu, meu Deus,
sopraste sobre o homem e o criaste.

E o dia fez-se noite num longo luar, no deserto, durante a liturgia sálmica.

Volto sempre a esse momento em que fui tocado, Senhor,
E não desisto até chegar à labareda do Teu Espírito.

Hoje dou-me conta de que me trabalhas afincadamente
Como o oleiro trabalhava a argila em Jeremias.

Finalmente, serei um vaso novo.
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