



Naquele tempo, disse Jesus à multidão: «O reino de Deus é como um homem que lançou a 
semente à terra. Dorme e levanta-se, noite e dia, enquanto a semente germina e cresce, sem 
ele saber como. A terra produz por si, primeiro a planta, depois a espiga, por fim o trigo 
maduro na espiga. E quando o trigo o permite, logo mete a foice, porque já chegou o tempo 
da colheita». Jesus dizia ainda: «A que havemos de comparar o reino de Deus? Em que 
parábola o havemos de apresentar? É como um grão de mostarda, que, ao ser semeado na 
terra, é a menor de todas as sementes que há sobre a terra; mas, depois de semeado, começa 
a crescer, e torna-se a maior de todas as plantas da horta, estendendo de tal forma os seus 
ramos que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra». Jesus pregava-lhes a palavra de 
Deus com muitas parábolas como estas, conforme eram capazes de entender. E não lhes 
falava senão em parábolas; mas, em particular, tudo explicava aos seus discípulos. 

O Evangelho deste domingo garante-nos que Deus tem em marcha um projecto destinado a oferecer aos 
homens a vida e a salvação. Pode parecer que a nossa história caminha entregue ao acaso ou aos caprichos 
dos líderes; pode parecer que a história humana entrou em derrapagem e que, no final do caminho, nos 
espera o abismo; mas é Deus que conduz a história, que lhe imprime o seu dinamismo, que está presente 
em todos os passos do nosso caminho. Deus caminha connosco e, garantidamente, leva-nos pela mão ao 
encontro de um final feliz. Num tempo histórico como o nosso, marcado por "sombras", por crises e por 
graves inquietações, este é um dos testemunhos mais importantes que podemos, como crentes, oferecer 
aos nossos irmãos escravizados pelo desespero e pelo medo. 
O projecto de salvação que Deus tem para a humanidade revela-se no anúncio do Reino, feito por Jesus de 
Nazaré. Nas suas palavras, nos seus gestos, Jesus propôs um caminho novo, uma nova realidade; lançou a 
semente da transformação dos corações, das mentes e das vontades, de forma a que a vida dos homens e 
das sociedades se construa de acordo com os esquemas de Deus. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



MÊS DE MAIO | RECEITAS: 5715,50€ | DESPESAS: 7359,95€ 
Nas despesas estão englobados os gastos em várias obras que tiveram de se realizar.  
Acresce aos valores da receitas, as quantias registadas na banca do ‘Obrigado!’, 365€, e na banca da 
Catequese, 280€. Destacam-se estes valores dado que eles são indicativos da generosidade de tantos 
que se aproximam das bancas para ‘levar o que quiserem, deixar o que puderem’ e que têm gosto em 
saber dos resultados. 
Vamos continuar a cuidar do sustento da nossa comunidade. Que, neste mês de Junho, as receitas 
ultrapassem as despesas.     

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA  
Para além do que é partilhado no ofertório da Eucaristia, pode-se 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 / MBway / Transf. bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/ 
     (posteriormente, o Patriarcado distribui pelas paróquias o que foi destinado a cada uma delas). 

LEITURAS | 11º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Ez 17, 22-24 
• Salmo: 91(92), 2-3.13-14.15-16 

Ref: É bom louvar-vos, Senhor. 
• 2ª Leitura: 2 Cor 5, 6-10 
• Evangelho: Mc 4, 26-34

Ó meu Santo, velho amigo,  
não te quero a passear.  
Fica em casa este ano  
que o vírus há-de passar.
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