
                                                   CRISMA (1º, 2º E 3º ETAPA) 

“ Parábola dos Talentos” 

 

OBJETIVO: Acolher os talentos ( a vida ) recebidos de Deus e empenhar para multiplica-los. 

 

LEITURA    MT 25, 14-30 

REFLEXÃO:     

 

A leitura tradicional da parábola dos talentos contada por Jesus como expressão do Reino de 

Deus nos convida a pensar em como estamos usando e fazendo frutificar os dons que Deus nos 

confia. 

Deus confia seus dons segundo as capacidades de cada um, sem deixar ninguém de fora. 

Preenche todos os seres humanos com bondade, misericórdia e amor e confia que cada um use 

esses dons largamente, para fazê-los frutificar na própria vida. A chave, portanto, está no modo 

como cada um se relaciona com Deus, o senhor dos empregados da parábola. Quem imagina 

que Deus seja severo, com medo acaba enterrando os dons e fica sem nada. Tem medo de 

arriscar e imagina que agradará a Deus simplesmente devolvendo-lhe o que recebeu. O Reino, 

no entanto, é a fé num Deus que é bom e nos agracia com seus dons. É a coragem de arriscar, 

para viver relações que extrapolem a lógica do “toma lá, dá cá”. O que significa dizer que, de 

nossa parte, o Reino é o que oferecemos a Deus como frutos de seus dons. 

O alerta vai para a leitura fundamentalista dessa parábola, tão comum hoje, segundo a qual os 

talentos são bens materiais e dinheiro. É leitura que trai o Evangelho, pois considera que Deus 

premia os que buscam multiplicar sempre mais as próprias riquezas, tirando dos que têm pouco 

até o pouco que têm. Vale lembrar que, nos Evangelhos, o único a oferecer riqueza como 

horizonte de vida foi o diabo a Jesus, no episódio das tentações. 

Pe. Paulo Bazaglia, ssp 

 

 

 

 

 

 

Tema a ser experenciado de 

 

09 a 15 de novembro de 2020 
 

 



 

 
AGIR  
Atividade 1:   Faça novamente a leitura do texto do evangelho Mt- 25, 14-30, responda cada  
                      pergunta  e medite as respostas relacionando a sua vida. 
 
 
1- A quem o homem que foi viajar entregou os seus bens ? 
 
 
2- Os que os empregados fizeram com os talentos ? 
 
 
3- Qual foi a atitude do patrão ao chegar de viagem ? 
 
 
4- O que o patrão falou a cada um dos empregados ?    
             
  

 

 

MINHA ORAÇÃO: Senhor nosso Deus, fazei que a nossa alegria consista em vos servir de todo 

o coração, pois só teremos felicidade completa servindo a vós, o criador de todas as coisas. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. 

 

 

MEU COMPROMISSO:  Novembro é mês dedicado ás almas do Purgatório. 

Neste mês, rezar o terço da misericórdia (15:00 horas) ou terço mariano (18:00 horas) ou no 

horário favorável, oferecendo pelas almas do purgatório. 

 

 

 

 


