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TALENTO SEM USO SE PERDE

01. MOTIVAÇÃO
C. Sejam bem vindos, irmãos e irmãs.
Estamos findando o tempo litúrgico e o Se-
nhor nos convida à vigilância. Vigiar é tra-
balhar os nossos dons colocando-os a ser-
viço de um tempo novo. Sejamos constru-
tores do Reino, multiplicando os dons que
recebemos do Pai.

02. CANTO
Dom da vida... nº 91

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Sejam bem vindos irmãos e irmãs! Sau-

demos a Trindade Santa: Em nome do Pai
e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
D. Que a graça de Deus nosso Pai, fonte e
origem de todos os dons, o amor de Jesus
Cristo nosso irmão e a força do Espírito
Santo, estejam convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo.

04. DEUS NOS PERDOA
D. Todos nós somos chamados por Deus
para administrar algo neste mundo. Quais
são as tarefas que precisam ser assumidas
na comunidade, na rua, na cidade, no Esta-
do e no país? Somos bons administradores
dos bens que nos são confiados por Deus?
(silêncio). Confessemos os nossos peca-
dos: Confesso a Deus...
D. Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna. Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.
D. Cristo, tende piedade de nós.
Todos: Cristo, tende piedade de nós.
D. Senhor, tende piedade de nós.
Todos: Senhor, tende piedade de nós.

05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos a Deus pelos dons que
Ele nos concede para partilharmos com a



nossa comunidade, cantando.
Glória a Deus nos altos céus!... nº 256

06. ORAÇÃO
D. Senhor nosso Deus, fazei que a nos-
sa alegria consista em vos servir de
todo o coração, pois só teremos felici-
dade completa, servindo a vós, o cria-
dor de todas as coisas. Por nosso Se-
nhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA

PRIMEIRA LEITURA
Pr 31,10-13.19-20.30-31

L.1 Leitura do Livro dos Provérbios.

SALMO RESPONSORIAL: 127(128)
Refrão: Felizes os que temem o Senhor
e trilham seus caminhos!

SEGUNDA LEITURA: 1Ts 5, 1-6

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Tessalonicenses.

EVANGELHO: Mt 25, 14-30

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia, Aleluia, Aleluia.
Ficai em mim, e eu em vós hei de ficar, diz o
Senhor; / quem em mim permanece, esse
dá muito fruto.

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
- Este é o penúltimo domingo do tempo co-
mum. A liturgia nos fará refletir sobre o fim
dos tempos. Nós, cristãos, esperamos o
retorno glorioso do Senhor. Todos cremos

sem maiores dificuldades que Jesus voltará
glorioso para reunir todos os seus e
apresentá-los ao Pai. Quando isto aconte-
cerá? Isto sempre nos causa preocupações
e aguça nossa curiosidade.
- Era este o clima que vivia a comunidade
dos Tessalonicenses. Eles queriam como nós
conhecer o dia do retorno do Senhor. Pau-
lo então lhes responde: o dia do Senhor virá
como um ladrão, de noite. Ele retornará de
repente e quando menos se espera. Os ho-
mens estarão envolvidos nas suas coisas e
preocupados somente com a paz e a segu-
rança de seus bens. Este dia certamente será
vivido de maneira totalmente diversa por
aqueles que têm fé e aqueles que não a têm.
Estes colocam toda a sua confiança em si
mesmos, nas suas capacidades, nos seus
bens e na tranquilidade que lhes proporcio-
nam as riquezas. Para estes o dia do Se-
nhor será parecido com uma verdadeira tra-
gédia; será terrível e lhes causará grande
angústia, pois as coisas, bens, riquezas e as
demais falsas seguranças passarão.
- Mas, para os que têm fé e sempre colo-
caram em Deus sua esperança, o dia do Se-
nhor será uma grande festa, um dia de ale-
gria. Nossa única preocupação deve ser no
como esperamos o retorno do Senhor. E
nunca com o quando que isto se dará.
- São Paulo diz: não vos preocupeis com o
tempo, mas vigiai e ficai sóbrios. Portanto,
trata-se de uma espera vigilante, atenta e
operosa. Não podemos cruzar nossos bra-
ços. Mais do que preocuparmo-nos com a
data, deveríamos nos preocupar com as
obras de caridade e misericórdia em favor
do próximo. Elas nos preparam para o nos-
so futuro glorioso com o Senhor.
- O Evangelho e a primeira leitura tratam
exatamente do modo como devemos es-
perar o Senhor. Aquele homem, senhor de
tudo, representa Deus. Os três emprega-
dos representam todos os filhos de Deus.



Os talentos são os dons que Deus distri-
buiu entre os homens. Quando entramos na
grande família de Deus pela graça do batis-
mo, o Espírito Santo deu-nos dons de acor-
do com as capacidades de cada um. Cada
dom recebido corresponde a uma missão
específica em favor do bem comum. O tem-
po desta vida é o tempo que Deus nos con-
cede para que frutifiquemos os dons rece-
bidos. Nem todos se empenham do mes-
mo modo. Alguns dão tudo de si mesmos e
produzem muitos frutos. Outros empenham-
se menos e também produzem menos. Há
também os que guardam para si os dons
recebidos e não produzem nada. Encontram
mil desculpas para justificar sua preguiça.
São como aquele empregado que enterrou
o talento recebido. No dia do retorno glo-
rioso do Senhor todos teremos que prestar
contas dos dons recebidos. Não é neces-
sário que nos preocupemos com grandes
obras, pois o mais importante é fazer com
dedicação e carinho, com verdadeiro espí-
rito cristão as coisas mais simples e comuns
de nosso cotidiano.
- Portanto, vemos que para construir nosso
caminho de santidade, não precisamos de
grandes feitos, mas precisamos fazer muito
bem as pequenas coisas de cada dia. Dan-
do o sabor do Evangelho a tudo o que de-
vemos fazer a cada dia, haveremos de con-
quistar nossa própria salvação. Também
transformaremos a face da terra segundo o
projeto de Deus.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Professamos confiantes a nossa fé, can-
tando: Creio em Deus Pai... nº 387

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Apresentemos a Deus nossos pedidos.
L.1 Para que sejamos capazes de reconhe-
cer e acolher os dons que Deus nos dá, re-
zemos ao Senhor.

L.2 Para que a vivência de nossa missão
não fraqueje diante dos desafios que o mun-
do nos apresenta, rezemos ao Senhor.
L.1 Lembramos hoje o Dia Mundial dos
Pobres. Que nossa perseverança nos leve
a colocar nossos dons a serviço de Deus e
do próximo, sobretudo dos mais necessita-
dos, rezemos ao Senhor.
L.2 Rezemos por nossa diocese que en-
cerra hoje sua Mini Assembleia em São
Mateus. Estão presentes os representantes
de nossas paróquias. Que o Senhor frutifi-
que em nossas paróquias e comunidades os
dons recebidos, rezemos ao Senhor.
L.1 O povo afrodescendente do Brasil ce-
lebra amanhã o Dia da Consciência Negra.
Para que sejam respeitados e tratados com
dignidade e continuem lutando por seus di-
reitos, rezemos ao Senhor.
D. Pai, que nos destes vossos dons para o
serviço a vós e aos irmãos, acolhei nossas
preces e fazei-nos crescer sempre mais em
caridade, justiça e paz. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. Apresentemos a Deus nossa vida, nosso
trabalho, nossa disposição de edificarmos
uma sociedade alicerçada no amor e na jus-
tiça, juntamente com o nosso dízimo e nos-
sas ofertas. (Quem exerce algum serviço na
comunidade levar uma peneira com sementes,
frutos e material pastoral)
As sementes que me destes... nº 847

12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Apresentemos como louvor a Deus os
diversos serviços e ministérios de nossa
Igreja.
Refrão: Louvemos ao Senhor eterno é
seu Amor (bis)
1- Pelos catequistas que ajudam as crian-
ças a tornarem-se mais católicas e fiéis a
Jesus. Cantemos:



2- Pelos coordenadores de Grupos de Re-
flexão que nos ajudam a conhecer melhor
a Bíblia. Cantemos:
Refrão: Louvemos ao Senhor eterno é
seu Amor (bis)
3- Pelas equipes de liturgia que nos aju-
dam a louvar e agradecer a Deus. Cante-
mos:
4- Pelos religiosos e religiosas que são si-
nal do Reino na vida comunitária. Cante-
mos:
5- Pela Pastoral Familiar que busca criar
família nova que mude a sociedade. Can-
temos:
6- Pela Juventude de nossas pastorais e
movimentos que acreditam que o Novo
Reino é possível. Cantemos:
7- Pelos Movimentos Apostólicos que en-
riquecem as nossas comunidades com seus
dons e talentos. Cantemos:
8- Pelos dizimistas que sabem partilhar o
pouco que têm. Cantemos:
9- Pelas Pastorais Sociais que trabalham
para que todos tenham vida.
(pode-se acrescentar outros)

13. PAI NOSSO
D. Tudo isso apresentamos como um gran-
de louvor a Deus. Rezemos com amor e
confiança a oração que o Senhor nos ensi-
nou. Pai Nosso...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz deve ser desejada por todos nós.
Ela deve brotar do coração. Ela acontece
quando colocamos os nossos dons a ser-
viço de todos. No desejo de que aconteça
uma verdadeira paz, saudemos uns aos ou-
tros.
Cristo, quero ser instrumento... nº 540

15. ORAÇÃO
D. Ó Deus permanecei junto ao, vosso
povo que se alegra com a presença do
Espírito Santo. Ajudai-nos a viver de tal
modo que nos tornemos dignos de parti-
cipar da vida eterna. Por Cristo, nosso
Senhor. Amém.

16. AVISOS
- Próximo Domingo, Dia de Cristo Rei, aber-
tura do Ano do Laicato. Neste dia, cada co-
munidade receberá a imagem de São Mateus.
Procure programação em sua Paróquia.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
Obs: Pode-se fazer a bênção com o envio de to-
dos que colocam seus dons a serviço da Igreja e
de um mundo melhor.
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz, o
dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna. T. Amém.
D. Administrando os dons para o cresci-
mento do Reino de Deus, ide em paz e o
Senhor vos acompanhe. T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

18. CANTO
Nós somos o povo... nº 719
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Leituras para a Semana
2ª 1Mc 1, 10-15.41-43.54-57.62-64 Sl 118(119)

Lc 18, 35-43
3ª Zc 2, 14-17 / (Sl)Lc 1, 46-55 / Mt 12, 46-50
4ª 2Mc 7, 1,20-31 / Sl 16(17) / Lc 19, 11-28
5ª 1Mc 2, 15-29 / Sl 49(50) / Lc 19, 41-44
6ª 1Mc 4, 36-37.52-59 / (Sl)1Cr 29, 10-12 / Lc 19, 45-48
Sáb.: 1Mc 6, 1-13 / Sl 9A(9) / Lc 20, 27-40


