



NaqNaquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidónia, veio 
para o mar da Galileia, atravessando o território da Decápole. Trouxeram-Lhe então um 
surdo que mal podia falar e suplicaram-Lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastan-
do-Se com ele da multidão, meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. 
Depois, erguendo os olhos ao Céu, suspirou e disse-lhe: «Effathá», que quer dizer «Abre-te». 
Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou 
a falar correctamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém. Mas, quanto 
mais lho recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam. Cheios de assombro, 
diziam: «Tudo o que faz é admirável: faz que os surdos oiçam e que os mudos falem». 

O Evangelho deste domingo garante-nos, uma vez mais, que o Deus em quem acreditamos é um Deus 
comprometido connosco, continuamente apostado em renovar o homem, em transformá-lo, em recriá-lo, 
em fazê-lo chegar à vida plena do Homem Novo. Este Deus que abre os ouvidos dos surdos e solta a língua 
dos mudos é um Deus cheio de amor, que não abandona os homens à sua sorte nem os deixa adormecer 
em esquemas de comodismo e de instalação; mas, a cada instante, vem ao seu encontro, desafia-os a ir 
mais além, convida-os a atingir a plenitude das suas possibilidades e das suas potencialidades. Não esque-
çamos esta realidade: na nossa viagem pela vida, não caminhamos sozinhos, arrastando sem objectivo a 
nossa pequenez, a nossa miséria, a nossa debilidade; mas ao longo de todo o nosso percurso pela história, 
o nosso Deus vai ao nosso lado, apontando-nos, com amor, os caminhos que nos conduzem à felicidade e à 
vida verdadeira. | 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. 

CATEQUESE DE INFÂNCIA - INSCRIÇÕES 

11 de Setembro, sábado: das 15H às 16H30. 
18 de Setembro, sábado, das 10H30 às 12H. 

Entrada: porta 25. 

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 | 23º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Is 35, 4-7a 
• Salmo: 146(145), 7.8-9a.9bc-10 

Ref: Ó minha alma, louva o Senhor. 
• 2ª Leitura: Tg 2, 1-5 
• Evangelho: Mc 7, 31-37
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