



Naquele tempo, alguns gregos que tinha vindo a Jerusalém para adorar nos dias da festa, foram ter com 
Filipe, de Betsaida da Galileia, e fizeram-lhe este pedido: «Senhor, nós queríamos ver Jesus». Filipe foi dizê-lo 
a André; e então André e Filipe foram dizê-lo a Jesus. Jesus respondeu-lhes: «Chegou a hora em que o Filho 
do homem vai ser glorificado. Em verdade, em verdade vos digo: Se o grão de trigo, lançado à terra, não 
morrer, fica só; mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem despreza a sua 
vida neste mundo conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém Me quiser servir, que Me siga, e onde Eu 
estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém Me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está 
perturbada. E que hei de dizer? Pai, salva-Me desta hora? Mas por causa disto é que Eu cheguei a esta hora. 
Pai, glorifica o teu nome». Veio então uma voz do céu que dizia: «Já O glorifiquei e tornarei a glorificá-l’O».  
A multidão que estava presente e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros afirmavam: «Foi um Anjo que Lhe 
falou». Disse Jesus: «Não foi por minha causa que esta voz se fez ouvir; foi por vossa causa. Chegou a hora em 
que este mundo vai ser julgado. Chegou a hora em que vai ser expulso o príncipe deste mundo. E quando Eu 
for elevado da terra, atrairei todos a Mim». Falava deste modo, para indicar de que morte ia morrer. 

O caminho que Jesus aponta aos homens é o caminho do amor radical, do dom da vida, da entrega total a 
Deus e aos irmãos. Este caminho pode parecer, por vezes, um caminho de fracasso, de cruz; pode ser um 
caminho que nos coloca à margem desses valores que o mundo admira e consagra; pode parecer um cami-
nho de perdedores e de fracos, reservado a quem não tem a coragem de se impor, de vencer a todo o custo, 
de conquistar o mundo. No entanto, Jesus garante-nos: a vida plena e definitiva nasce do dom de si mes-
mo, do serviço simples e humilde prestado aos irmãos (sobretudo aos pequenos e aos pobres), da disponi-
bilidade para nos esquecermos de nós próprios e para irmos ao encontro das necessidades dos outros, da 
capacidade para nos solidarizarmos com os irmãos que sofrem, da coragem com que enfrentamos tudo 
aquilo que gera sofrimento e morte. Estamos dispostos a seguir a proposta de Jesus? 
Jesus rejeita absolutamente o caminho da auto-suficiência, do fechamento em si próprio, do egoísmo esté-
ril, dos valores efémeros. Na lógica de Deus, trata-se de um caminho de perdedores, que produz vidas va-
zias e sem sentido, sofrimento e frustração, medo e desilusão. Quem vive exclusivamente para si próprio, 
quem se preocupa apenas em defender os seus interesses e perspectivas, quem se apega excessivamente a 
uma realização pessoal cumprida em circuitos fechados, "compra" uma existência infecunda e que não vale 
a pena ser vivida. Perde a oportunidade de chegar ao Homem Novo, à realização plena, à vida verdadeira, à 
salvação. Talvez nesta Quaresma Jesus nos peça que dispamos o nosso egoísmo e que nos conver-tamos ao 
amor. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



LER O EVANGELHO: Jo 12, 20-33  
DESAFIO: Neste momento existem vários grupos, várias associações e campanhas de apoio a decorrer. Aos profissionais na 
chamada “linha da frente” ou noutras instituições já mais habituais (Banco Alimentar, Vicentinos, ...). Vou pensar com o meu 
grupo como podemos ajudar.  
MENSAGEM DO PAPA, QUARESMA 2021: 
“A caridade alegra-se ao ver o outro crescer; e de igual modo sofre quando o encontra na angústia: sozinho, doente, 
sem abrigo, desprezado, necessitado... A caridade é o impulso do coração que nos faz sair de nós mesmos gerando o 
vínculo da partilha e da comunhão. 
A caridade é dom, que dá sentido à nossa vida e graças ao qual consideramos quem se encontra na privação como 
membro da nossa própria família, um amigo, um irmão. O pouco, se partilhado com amor, nunca acaba, mas trans-
forma-se em reserva de vida e felicidade. (..)”  
ORAÇÃO: Faz-nos escolher Senhor a via da Misericórdia. Dá a cada um de nós a capacidade de acolher apenas, sem 
juízos prévios nem cálculos. Dá-nos a arte de acolher o trêmulo, o ofegante, o frágil modo como a vida se expressa. 
Ensina-nos que fomos feitos para a Misericórdia e que ela é a sabedoria que tu amas. (in Rezar de olhos abertos, de José 
Tolentino Mendonça). Amén. 

   

                                                                                       

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA  
Os que desejarem contribuir para o sustento financeiro da paróquia, podem fazê-lo: 
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 / MBway / Transf. bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/ 
     (posteriormente, o Patriarcado distribui pelas paróquias o que foi destinado a cada uma delas). 

Campanha da Quaresma 2021

LEITURAS | 5º Domingo | Quaresma | Ano B 
• 1ª Leitura: Jr 31, 31-34 
• Salmo: 50(51), 3-4.12-13.14-15 

Ref: Dai-me, Senhor, um coração puro.. 
• 2ª Leitura: Hb 5, 7-9 
• Evangelho: Jo 12, 20-33

DISPONÍVEIS NO CARTÓRIO:

CARTÕES com pormenores de pinturas que estiveram presentes na Exposição ‘Ó DO MUNDO, SENHORA DA TERRA.’ 
CRUZES e CALVÁRIOS, trabalhos manufacturados por uma paroquiana.  

http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

