



Naquele tempo, Jesus e os seus discípulos caminhavam através da Galileia, mas Ele não queria 
que ninguém o soubesse; porque ensinava os discípulos, dizendo-lhes: «O Filho do homem vai 
ser entregue às mãos dos homens e eles vão matá-l’O; mas Ele, três dias depois de morto, 
ressuscitará». Os discípulos não compreendiam aquelas palavras e tinham medo de O interro-
gar. Quando chegaram a Cafarnaum e já estavam em casa, Jesus perguntou-lhes: «Que discu-
tíeis no caminho?» Eles ficaram calados, porque tinham discutido uns com os outros sobre qual 
deles era o maior. Então, Jesus sentou-Se, chamou os Doze e disse-lhes: «Quem quiser ser o pri-
meiro será o último de todos e o servo de todos». E, tomando uma criança, colocou-a no meio 
deles, abraçou-a e disse-lhes: «Quem receber uma destas crianças em meu nome é a Mim que 
recebe; e quem Me receber não Me recebe a Mim, mas Àquele que Me enviou». 

Neste episódio, os discípulos são o exemplo clássico de quem raciocina segundo a "sabedoria do mundo". 
Quando Jesus fala em servir e dar a vida, eles não concordam e fecham-se num silêncio amuado; e logo a 
seguir, discutem uns com os outros por causa da satisfação dos seus apetites de poder e de domínio. Aquilo 
que os preocupa não é o cumprimento da vontade de Deus, mas a satisfação dos seus interesses próprios, dos 
seus sonhos pessoais. A atitude dos discípulos mostra a dificuldade que os homens têm em entender e 
acolher a lógica de Deus. Contudo, a reacção de Jesus diante de tudo isto é clara: quem quer seguir Jesus tem 
de mudar a mentalidade, os esquemas de pensamento, os valores egoístas e abrir o coração à vontade de 
Deus, às propostas de Deus, aos desafios de Deus. Não é possível fazer parte da comunidade de Jesus, se não 
estivermos dispostos a realizar este processo. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



CATEQUESE DA INFÂNCIA  
O início da catequese da infância está marcada para o dia 25 de 
Setembro, nos horários normais:  

11H e 15H.


CATEQUESE DA ADOLESCÊNCIA

A catequese da adolescência irá iniciar as suas actividades no 
próximo dia 2 de outubro, nos seguintes horários: 

11H – 7º, 8º e 9º anos. 
15H – 7º e 8º anos. 

As inscrições (novas e renovação) podem ser efectuadas no próprio 
dia, às 10H30 e 14H30. 

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 | 25º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Sab 2, 12.17-20 
• Salmo: 54(53), 3-4.5.6.8 

Ref: O Senhor sustenta a minha vida. 
• 2ª Leitura: Tg 3,16-18. 4, 1-3 
• Evangelho: Mc 9, 30-37

Se alguém quiser ser o primeiro, 
há-de ser o último de todos e servo de todos.

http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

