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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

Naquele tempo, João começou a pregar, dizendo: «Vai chegar depois de mim quem é mais forte do que eu, diante
do qual eu não sou digno de me inclinar para desatar as correias das suas sandálias. Eu baptizo na água, mas Ele
baptizar-vos-á no Espírito Santo». Sucedeu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi baptizado por
João no rio Jordão. Ao subir da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito, como uma pomba, descer sobre Ele. E dos
céus ouviu-se uma voz: «Tu és o meu Filho muito amado, em Ti pus toda a minha complacência».

As nossas vidas começam nas águas de um ventre materno.
E a água permanece essencial para a nossa existência. Sem água não sobrevivemos.
Baptizar signi ca mergulhar, imergir; também, embeber, como uma esponja absorve um líquido.
Ser baptizado é retornar ao útero de uma Mãe para nascer de novo.
O baptizado está submerso em Deus. E impregnado do Seu Amor. Ele em Deus. E Deus nele.
O baptizado carrega 70% de água no corpo e 100% de Eternidade no coração.
Jesus não tinha pecados, não precisava de conversão, não necessitava do baptismo de João.
Ao deixar-se mergulhar nas águas, Jesus coloca-Se ao lado do povo pecador. Ao nosso lado.
Jesus junta-Se a nós e reune-nos com Ele.
Convoca-nos para uma peregrinação humana-divina: vamos Sonhar, juntos.
- Tu és o meu lho muito amado.
Estas palavras não se dirigem somente a Jesus, mas a cada um de nós.
A voz escutada no coração de Jesus também ressoou no dia do nosso Baptismo.
Naquele momento, Deus sussurrou a cada um: Tu és meu lho. Amo-te muito. E amar-te-ei sempre.
- Em Ti pus toda a minha complacência.
Deus sente gosto em agradar-nos, con rma que Lhe damos alegria, revela que é seduzido por nós,
antes e depois de tudo, como somos, por pura gratuidade. Porque Deus só sabe amar e perdoar.
Em cada lugar de Encontro, já Ele lá está. À nossa espera. Acessível. Disponível. Todo para todos.
O apelo de Isaías: “Oh, Senhor, se rasgasses os céus e descesses!”, cumpriu-se em Jesus.
Os céus abriram-se. Deus fez-se ver e ouvir. Jesus é o Seu Rosto e a Sua Voz.
Com humildade, o baptizado a rma-se como a voz e rosto de Jesus no meio de todos.
Há aventura mais bela e apaixonante do que esta?
P. Carlos Jorge
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LEITURAS | Baptismo do Senhor | Ano B
• 1ª LEITURA: Is 42, 1-4.6-7
• SALMO: 28(29), 1a.2.3ac-4.9b-10
REF: O Senhor abençoará o seu povo na paz.
• 2ª LEITURA: Act 10, 34-38
• EVANGELHO: Mc 1, 7-11

DESPESAS/RECEITAS | DEZEMBRO 2020
DESPESAS
Pessoal: 5309,41€ + informática: 162,25€ + obras diversas: 495€ + seguro: 150,59€ +
telecomunicações: 113,47€ + Segurança Social: 1529,51€ + pagamentos ao Estado:
492,22€ + despesas diversas: 95,40€. TOTAL: 8347,85€
RECEITAS
Ofertórios / intenções / funerais: 8115,96€ + donativos: 895€. TOTAL: 9010,96€
A banca do ‘OBRIGADO!’, de Agosto a Dezembro, recolheu para a comunidade 2101,55€. Bem
hajam aos que passam pela banca para ‘levarem o que quiserem e deixarem o que puderem’.
VISITA MENSAL DOMICILIÁRIA DA SAGRADA FAMÍLIA.
Os Pedras Vivas têm a decorrer a iniciativa ‘VISITA MENSAL DOMICILIÁRIA DA SAGRADA
FAMÍLIA’, que desejam que seja alargada a toda a Comunidade.
Os interessados em receber as imagens em sua casa deverão dirigir-se ao cartório paroquial e
fazer a sua inscrição.
CARTÕES COM PORMENORES DE PINTURAS QUE ESTIVERAM PRESENTES NA EXPOSIÇÃO
“Ó DO MUNDO, SENHORA DA TERRA”, REALIZADA EM DEZEMBRO DE 2019, NA IGREJA MATRIZ.
Podem ser adquiridos no cartório paroquial, em colecção completa ou individualmente. A impressão foi realizada
pela Santa Casa da Misericórdia da Amadora. A nossa Comunidade agradece a generosa partilha.

CABAZES DE NATAL | AGRADECIMENTO DOS VICENTINOS
Os Vicentinos agradecem a forma solidária com que muitos paroquianos aderiram ao convite
para colaborarem nos cabazes de Natal a serem entregues a famílias mais carenciadas. Foram
beneficiadas mais de 90 famílias, para além das 310 famílias já assistidas ao longo do ano
pela Conferência de Nª Sª do Rosário de Fátima.
Os que desejarem contribuir para reforçar as ofertas, para o sustento financeiro da comunidade, podem fazê-lo:
1. Entregando a sua doação no cartório paroquial.
2. Por transferência bancária: IBAN (paróquia): PT50 0007 0224 0000 5190 0021 0.

