
22º DOMINGO DO TEMPO COMUM | ANO C | 28 de Agosto de 2022 
Naquele tempo, Jesus entrou, a um sábado, em casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição. Todos O 
observavam. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus disse-lhes esta parábola: «Quando fores 
convidado para um banquete nupcial, não tomes o primeiro lugar. Pode acontecer que tenha sido convidado alguém mais 
importante que tu; então, aquele que vos convidou a ambos, terá que te dizer: 'Dá o lugar a este’; e ficarás depois envergonhado, 
se tiveres de ocupar o último lugar. Por isso, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar; e quando vier aquele que te 
convidou, dirá: 'Amigo, sobre mais para cima’; ficarás então honrado aos olhos dos outros convidados. Quem se exalta será 
humilhado e quem se humilha será exaltado». Jesus disse ainda a quem O tinha convidado: «Quando ofereceres um almoço ou 
um jantar, não convides os teus amigos nem os teus irmãos, nem os teus parentes nem os teus vizinhos ricos, não seja que eles 
por sua vez te convidem e assim serás retribuído. Mas quando ofereceres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos 
e os cegos; e serás feliz por eles não terem com que retribuir-te: ser-te-á retribuído na ressurreição dos justos. 

FALTAM 48 SEMANAS 

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA

Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode contribuir: 
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial. 
2. Colocando a sua oferta, num envelope, na caixa de correio (junto da porta 28). 
3. Transferência bancária: IBAN/paróquia: PT50 0007 0224 0000 5190 0021  0. 
4. Por Multibanco / MB WAY da paróquia: 914 761 157.

LOJINHA DA ROUPA

A LOJINHA DA ROUPA, reabrirá em Setembro, no horário habitual.  

2ª FEIRA | EUCARISTIA DAS 19H, CARTÓRIO E ABERTURA DA IGREJA

Em Setembro será retomada a Eucaristia das 19H à 2º feira,  
bem como o cartório e abertura da igreja da parte da tarde. 


