



Naquele tempo, reuniu-se à volta de Jesus um grupo de fariseus e alguns escribas que tinham 
vindo de Jerusalém. Viram que alguns dos discípulos de Jesus comiam com as mãos impuras, 
isto é, sem as lavar. – Na verdade, os fariseus e os judeus em geral não comem sem terem 
lavado cuidadosamente as mãos, conforme a tradição dos antigos. Ao voltarem da praça 
pública, não comem sem antes se terem lavado. E seguem muitos outros costumes a que se 
prenderam por tradição, como lavar os copos, os jarros e as vasilhas de cobre –. Os fariseus e 
os escribas perguntaram a Jesus: «Porque não seguem os teus discípulos a tradição dos 
antigos, e comem sem lavar as mãos?» Jesus respondeu-lhes: «Bem profetizou Isaías a 
respeito de vós, hipócritas, como está escrito: 'Este povo honra-Me com os lábios, mas o seu 
coração está longe de Mim. É vão o culto que Me prestam, e as doutrinas que ensinam não 
passam de preceitos humanos’. Vós deixais de lado o mandamento de Deus, para vos pren-
derdes à tradição dos homens». Depois, Jesus chamou de novo a Si a multidão e começou a 
dizer-lhe: «Ouvi-Me e procurai compreender. Não há nada fora do homem que ao entrar 
nele o possa tornar impuro. O que sai do homem é que o torna impuro; porque do interior 
dos homens é que saem os maus pensamentos: imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, 
cobiças, injustiças, fraudes, devassidão, inveja, difamação, orgulho, insensatez. Todos estes 
vícios saem lá de dentro e tornam o homem impuro». 

O que é que é decisivo na experiência religiosa? Será o estrito cumprimento das leis definidas pela Igreja? 
Serão as manifestações exteriores de religiosidade que definem quem é bom ou mau, santo ou pecador, 
amigo ou inimigo de Deus? 
As "leis" têm o seu lugar numa experiência religiosa, enquanto sinais indicadores de um caminho a 
percorrer. No entanto, é preciso que o crente tenha o discernimento suficiente para dar à "lei" um valor 
justo, vendo-a apenas como um meio para chegar mais além no compromisso com Deus e com os irmãos. 
A finalidade da nossa experiência religiosa não é cumprir leis, mas aprofundar a nossa comunhão com 
Deus e com os outros homens sendo, eventualmente, ajudados nesse processo por "leis" que nos indicam 
o caminho a seguir. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



Às segundas-feiras, 
a partir do 6 de Setembro, inclusive,  
retomar-se-á a celebração  
da Eucaristia das 19H, 
(que tinha sido suspensa em Agosto), 
bem como o serviço de cartório,  
que passará a funcionar de novo, 
da parte da tarde a partir das 17H.  
Também a igreja recomeçará a abrir às 17H.  

Os Vicentinos informam a Comunidade que 
a partir de 6 de Setembro 
irá reabrir a LOJINHA DA ROUPA, 
com o seguinte horário: 

2ª feira, das 10H às 12H.

3ª feira, das 14H às 16H.

5ª feira, das 10H às 12H.


Entrada: porta 25. 
Obrigatório o uso de máscara. 

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 / Transferência. bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/ 

LEITURAS | 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Dt 4, 1-2.6-8 
• Salmo: 14(15), 2-3a.3cd-4ab.5 

Ref: Ensinai-nos, Senhor, quem habitará em vossa casa? 
• 2ª Leitura: Tg 1, 17-18.21b-22.27 
• Evangelho: Mc 7, 1-8.14-15.21-23
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