



Naquele tempo, Jesus partiu com os seus discípulos para as povoações de Cesareia de Filipe. 
No caminho, fez-lhes esta pergunta: «Quem dizem os homens que Eu sou?» Eles respon-
deram: «Uns dizem João Baptista; outros, Elias; e outros, um dos profetas». Jesus então per-
guntou-lhes: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» Pedro tomou a palavra e respondeu: «Tu és o 
Messias». Ordenou-lhes então severamente que não falassem d'Ele a ninguém. Depois, 
começou a ensinar-lhes que o Filho do homem tinha de sofrer muito, de ser rejeitado pelos 
anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas; de ser morto e ressuscitar três dias depois. E 
Jesus dizia-lhes claramente estas coisas. Então, Pedro tomou-O à parte e começou a contestá-
l’O. Mas Jesus, voltando-Se e olhando para os discípulos, repreendeu Pedro, dizendo: «Vai-te, 
Satanás, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens». E, chamando a 
multidão com os seus discípulos, disse-lhes: «Se alguém quiser seguir-Me, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz e siga-Me. Na verdade, quem quiser salvar a sua vida perdê-la-á; 
mas quem perder a vida, por causa de Mim e do Evangelho, salvá-la-á». 

"E vós, quem dizeis que Eu sou?" É uma pergunta que deve, de forma constante, ecoar nos nossos ouvidos e 
no nosso coração. Responder a esta questão não significa papaguear lições de catequese ou tratados de 
teologia, mas sim interrogar o nosso coração e tentar perceber qual é o lugar que Cristo ocupa na nossa 
existência. Responder a esta questão obriga-nos a pensar no significado que Cristo tem na nossa vida, na 
atenção que damos às suas propostas, na importância que os seus valores assumem nas nossas opções, no 
esforço que fazemos ou que não fazemos para o seguir. Quem é Cristo para mim? Ele é o Messias libertador, 
que o Pai enviou ao meu encontro com uma proposta de salvação e de vida plena? | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



Os Vicentinos informam a Comunidade  
que reabriu 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 

18 de Setembro, sábado, das 10H30 às 12H. 

Entrada: porta 25. 

RECEITAS/DESPESAS - AGOSTO 

RECEITAS: 6139.65€      
DESPESAS: 6949.77€ 

Acresce às receitas o valor de 740€  
obtido, em Agosto, pela Banca do ‘Obrigado!’. 
Desde o dia 2 de Agosto do ano passado, até hoje, 
a Banca do ‘Obrigado!’ recolheu 5107.45€. 
Um agradecimento a toda a Equipa e aos que, 
ao longo destes meses, têm passado pela banca 
para levarem o que quiseram, deixando o que puderam.  

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 | 24º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Is 50, 5-9a 
• Salmo: 114(116), 1-2,3-4.5-6.8-9 

Ref: Caminharei na terra dos vivos na presença do Senhor. 
• 2ª Leitura: Tg 2, 14-18 
• Evangelho: Mc 8, 27-35
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