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Paróquia de Nossa Senhora da Conceição da Amadora
Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus, para O ouvirem. Mas os
fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come com eles».
Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Quem de vós, que possua cem ovelhas e tenha perdido uma
delas, não deixa as outras noventa e nove no deserto, para ir à procura da que anda perdida, até a
encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a casa, chama os amigos e
vizinhos e diz-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida’. Eu vos digo: Assim
haverá mais alegria no Céu por um só pecador que se arrependa, do que por noventa e nove justos, que não
precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo dez dracmas e tendo perdido uma,
não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a
encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida’.
Eu vos digo: Assim haverá alegria entre os Anjos de Deus por um pecador que se arrependa». Jesus disselhes ainda: «Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao pai: 'Pai, dá-me parte da herança que me
toca’. O pai repartiu os bens pelos filhos. Alguns dias depois, o filho mais novo, juntando todos os seus
haveres, partiu para um país distante e por lá esbanjou quanto possuía, numa vida dissoluta. Tendo gasto
tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar privações. Entrou então ao serviço de
um dos habitantes daquela terra que o mandou para os seus campos guardar porcos. Bem desejava ele
matar a fome com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhas dava. Então, caindo em si, disse:
'Quantos trabalhadores de meu pai têm pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome! Vou-me embora,
vou ter com meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho,
mas trata-me como um dos teus trabalhadores’. Pôs-se a caminho e foi ter com o pai. Ainda ele estava longe,
quando o pai o viu: Enchendo-se de compaixão, correu a lançar-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos.
Disse-lhe o filho: 'Pai, pequei contra o Céu e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho’. Mas o pai
disse aos servos: 'Trazei depressa a melhor túnica e vesti-lha. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos
pés. Trazei o vitelo gordo e matai-o. Comamos e festejemos, porque este meu filho estava morto e voltou à
vida, estava perdido e foi reencontrado’. E começou a festa. Ora o filho mais velho estava no campo.
Quando regressou, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos servos e
perguntou-lhe o que era aquilo. O servo respondeu-lhe: 'O teu irmão voltou e teu pai mandou matar o
vitelo gordo, porque ele chegou são e salvo’. Ele ficou ressentido e não queria entrar. Então o pai veio cá
fora instar com ele. Mas ele respondeu ao pai: 'Há tantos anos que eu te sirvo, sem nunca transgredir uma
ordem tua, e nunca me deste um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. E agora, quando
chegou esse teu filho, que consumiu os teus bens com mulheres de má vida, mataste-lhe o vitelo gordo’.
Disse-lhe o pai: ‘Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas tínhamos de fazer uma festa e
alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi reencontrado'».
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LEITURAS | 24º Domingo do Tempo Comum | Ano C
1ª LEITURA | Ex 32, 7-11.13-14
SALMO | 50(51), 3-4.12-13.17-19
Ref: Vou partir e vou ter com meu pai.
2ª LEITURA | 1 Tim 1, 12-17
EVANGELHO | Lc 15, 1-10

CATEQUESE: INSCRIÇÕES E INÍCIO

Inscrições: 14 de Setembro, das 15H às 16H e 21 de Setembro, das 11H às 12H, Secretariado da Catequese.
Início da Catequese: 28 de Setembro, 11H e 15H . Entrada: porta 25.
Novas inscrições também podem ser feitas no dia.
CARTA DO PATRIARCA DE LISBOA NO INÍCIO DO ANO PASTORAL 2019-2020 (PONTO 1). CONTINUA NO PRÓXIMO CONVÍVIO.

Caríssimos diocesanos:
Como tem acontecido, volto a escrever-vos no começo do novo ano pastoral. Creio que ajudará a precisar o que faremos
em conjunto, além das múltiplas iniciativas pessoais e comunitárias.
1. Sair com Cristo ao encontro de todas as periferias!
Entramos na última etapa da receção sistemática da Constituição Sinodal de Lisboa. Mantendo o objetivo de “fazer da
Igreja uma rede de relações fraternas” (CSL, 60), para reforçar todos os dinamismos e instâncias de participação e
corresponsabilidade eclesial, insistimos agora em “sair com Cristo ao encontro de todas as periferias” - onde, aliás, Ele
nos espera (cf. CSL, 53)!
Para não dispersar, retomo o que vos escrevi em julho na apresentação do Programa e Calendário Diocesano
2019/2020: A insistência na ação caritativa há de levar-nos a trabalhar mais e melhor em conjunto para servir quem
precisa. Detetar em cada meio aqueles que, estando mais periféricos, mais precisam de ser centralizados na nossa
atenção e cuidado é o que procuraremos fazer, atendendo à especificidade sociocultural de cada lugar. O Departamento
da Pastoral Sociocaritativa elaborou uma “proposta de objetivos” de que sublinho três momentos: O Dia da Solicitude
(18 de outubro), o Congresso da Pastoral Social (15-16 de maio) e a Semana Vicarial da Caridade, na data a escolher por
cada Vigararia. Sobre cada um deles, o Departamento dará indicações e estará disponível. O Dia da Solicitude, em
outubro, será um momento de partilha das ações programadas por cada comunidade e instituição sociocaritativa em
ordem ao cumprimento deste programa. O Congresso da Pastoral Social, em maio, será o momento de avaliar o que se
conseguiu realizar e apurar critérios para o fazer, porventura, melhor no futuro. A Semana Vicarial da Caridade é da
organização de cada Vigararia. Trata-se de juntar na ocasião mais propícia as diferentes instituições e iniciativas sociocaritativas da Vigararia numa ação comum em que todos cooperem; dedicar nessa mesma semana algum tempo para a
formação dos agentes pastorais desta área; proporcionar-lhes também um tempo de recoleção espiritual motivadora.
Ao mesmo tempo, avançaremos para o grande horizonte que o Papa Francisco nos abriu: a Jornada Mundial da
Juventude. O reforço sociocaritativo que entretanto fizermos será a sua melhor garantia! Tanto mais quanto o tema
indicado pelo Papa Francisco para a JMJ 2022 se refere precisamente à Visitação de Nossa Senhora a Santa Isabel, isto
é, à evangelização caritativa: “Maria levantou-se e partiu apressadamente” (Lc 1, 39). Entretanto, no próximo Domingo
de Ramos, 5 de abril de 2020, receberei, em Roma, os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (Cruz e Ícone de
Nossa Senhora) que peregrinarão depois pelas Dioceses, preparando-nos também assim para o grande acontecimento.
Relembro ainda que no próximo Domingo 20 de outubro, Dia Mundial das Missões, culminaremos, em Fátima, o Ano
Missionário, que certamente aumentou em muitas comunidades esta dimensão essencial do Evangelho, recebido para
partilhar com todos e em toda a parte. Na mesma celebração, às 11 da manhã, também agradeceremos a Deus os 175
anos do Apostolado da Oração – Rede Mundial da Oração do Papa, que tanto tem contribuído para alimentar e irradiar a
nossa vida em Cristo. Espero encontrar-vos lá em bom número!

