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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo:
«Cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho». Caminhando junto ao
mar da Galileia, viu Simão e seu irmão André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes
Jesus: «Vinde comigo e farei de vós pescadores de homens». Eles deixaram logo as redes e seguiram-n’O. Um pouco
mais adiante, viu Tiago, lho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam no barco a consertar as redes; e chamou-os.
Eles deixaram logo seu pai Zebedeu no barco com os assalariados e seguiram Jesus.

Chegou o tempo. Jesus parte para uma viagem que irá atravessar o território de muitos corações.
Anuncia que o reino de Deus aproximou-se.
O reino de Deus é o Mundo e a Vida como Ele os Sonha. E não é para depois. É para agora.
O Sonho de Deus assumiu forma humana na pessoa de Jesus de Nazaré. O Sonho fez-se carne.
Acolher o reino é permitir que Jesus seja o ‘rei’ e o Senhor das nossas vidas.
“Arrependam-se, convertam-se e acreditem na Boa Notícia”.
A Boa Notícia de Deus é Jesus. Ele é o Evangelho. O Evangelho é Ele.
Converter-se é ter a audácia de realizar uma acção rotacional de 180 graus na vida.
É adquirir uma nova mentalidade. É uma revolução interior. É uma mudança de perspectiva.
A conversão pode ser comparada ao movimento do girassol que procura o sol e se vira para ele.
O nosso sol, a nossa Luz, o nosso calor, é Jesus. Por isso voltamo-nos para Ele.
Jesus passa. Encontra-nos nas mais variadas situações. Chama-nos. Quer que O acompanhemos.
Aquele que tudo pode, torna-se um mendigo que necessita de nós. Mesmo sabendo como somos.
Quer que participemos, com Ele, na semeadura de uma Primavera nova na Terra dos Homens.
Se algo tiver que ser deixado para trás não nos perturbemos. É mesmo para largar. Deixemos ficar.
Jesus não nos rouba nada. Nem nos força a nada. Ele dá e dá-Se. Acrescenta. Humaniza. Santifica.
Convoca-nos para sermos ‘pescadores de homens’. Buscadores de ‘tesouros’.
Trata-se de retirar os homens da obscuridade para a luz, elevá-los da cave para o andar mais elevado,
conduzi-los da planura até ao cume da mais alta montanha, permutar-lhes o rancor em misericórdia,
guiá-los do desalento à esperança, revelar-lhes os rostos da justiça, da paz, da verdade, do amor.
A missão está definida pelo nosso Mestre e assumida por todos:
Arrebatar Homens do afogo nas ‘águas mortíferas’ e trazê-los para a respiração da Vida.
P. Carlos Jorge
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• 1ª LEITURA: Jon 3, 1-5.10
• SALMO: 24(25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9
REF: Ensinai-me, Senhor, os vossos caminhos.
• 2ª LEITURA: 1 Cor 7, 29-31
• EVANGELHO: Mc 1, 14-20

Comunicado da Conferência Episcopal Portuguesa
1. Tendo consciência da extrema gravidade da situação pandémica que estamos a viver no nosso País,
consideramos que é um imperativo moral para todos os cidadãos, e particularmente para os cristãos, ter o
máximo de precauções sanitárias para evitar contágios, contribuindo para ultrapassar esta situação.
2. Nesse sentido, embora lamentando fazê-lo, a Conferência Episcopal Portuguesa determina a suspensão da
celebração “pública” da Eucaristia a partir de 23 de janeiro de 2021, bem como a suspensão de catequeses e
outras atividades pastorais que impliquem contacto, até novas orientações. As Dioceses das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira darão orientações próprias.
3. Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas, transmitidas em direto
por via digital.
4. As exéquias cristãs devem ser celebradas de acordo com as orientações da Conferência Episcopal de 8 de
maio de 2020 e das autoridades competentes.
5. Exprimimos especial consideração, estima e gratidão a quantos, na linha da frente dos hospitais e em todo
o sistema de saúde, continuam a lutar com extrema dedicação para salvar as vidas em risco. Que Deus
abençoe este inestimável testemunho de humanidade e generosidade e que eles possam contar com a solidariedade coerente e responsável de todos os cidadãos, a fim de que, com a colaboração de todos, possamos superar esta gravíssima crise e construir um mundo mais solidário, fraterno e responsável.
6. Pedimos que, a nível individual, nas famílias e nas comunidades, se mantenha uma atitude de constante
oração a Deus pelas vítimas mortais da pandemia, pedindo ao Senhor da Vida que os acolha nos seus braços
misericordiosos, e manifestamos o nosso apoio fraterno aos seus familiares em luto.
Lisboa, 21 de janeiro de 2021.
INFORMAÇÕES:
• Horário de abertura e encerramento da igreja, durante este período:
2ª feira: das 9H às 12H. A igreja estará encerrada da parte da tarde.
De 3ª feira a Domingo: 9H às 12H e das 16H30 às 18H30.
• O cartório paroquial estará aberto:
2ª feira, das 10H às 12H. | 3ª feira a 6ª feira, das 10H às 12H e das 17H às 18H15.
Sábado, das 17H às 18H15 | Domingo: encerrado.
Telefone: 214 937 813 | Telemóvel: 969 698 125 | Email: paroquia.amadora@sapo.pt

• O P. Carlos Jorge mantém os seus horários habituais de atendimento.
Os que desejarem contribuir 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.

