



Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: «Passemos à outra margem do 
lago». Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. 
Iam com Ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta e as ondas eram 
tão altas que enchiam a barca de água. Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada. 
Eles acordaram-n'O e disseram: «Mestre, não Te importas que pereçamos?» Jesus levantou-
Se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: «Cala-te e está quieto». O vento cessou e 
fez-se grande bonança. Depois disse aos discípulos: «Porque estais tão assustados? Ainda não 
tendes fé?» Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: «Quem é este homem, 
que até o vento e o mar Lhe obedecem?» 

A imagem de um barco cheio de discípulos convidados por Jesus a passar "à outra margem do lago" e a 
dar testemunho dessa vida nova que Deus quer oferecer aos homens é uma boa definição de Igreja. Antes 
de mais, o nosso texto convida-nos a tomar consciência de que a comunidade que nasce de Jesus é uma 
comunidade missionária, cuja tarefa é ir ao encontro dos homens prisioneiros do egoísmo e do pecado 
para lhes apresentar a Boa Nova da libertação. Os discípulos de Jesus não podem ficar comodamente 
instalados nos seus espaços seguros e protegidos, defendidos dos perigos do mundo e alheados dos 
problemas e necessidades dos homens; mas a Igreja tem de ser uma comunidade empenhada na 
transformação do mundo, que se preocupa em levar aos homens - a todos os homens, sobretudo aos 
pobres e marginalizados - com palavras e com gestos a proposta libertadora do Reino. 
Muitas vezes, ao longo da caminhada, os discípulos sentem uma tremenda solidão e, confrontados com a 
oposição e a incompreensão do mundo, experimentam a sua fragilidade e impotência. Parece que Jesus os 
abandonou; e o silêncio de Jesus desconcerta-os e angustia-os. O Evangelho deste domingo garante-nos 
que Jesus nunca abandona o barco dos discípulos. Ele está sempre lá, embarcado com eles na mesma 
aventura, dando-lhes segurança e paz. Nos momentos de crise, de desânimo, de medo, os discípulos têm 
de ser capazes de descobrir a presença - às vezes silenciosa, mas sempre amiga e reconfortante - de Jesus 
ao seu lado, no mesmo barco. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



A receita da venda dos pãezinhos de Santo António foi de 300€.  

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 | 12º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Job 38, 1.8-11 
• Salmo: 106(107), 23-24.25-26.28-29.30-31 

Ref: Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. 
• 2ª Leitura: 2 Cor 5, 14-17 
• Evangelho: Mc 4, 35-41

QUANDO JESUS ESTÁ NO BARCO 
NÃO IMPORTA O TAMANHO DAS ONDAS.
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