



Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus uns fariseus para O porem à prova e perguntaram-
Lhe: «Pode um homem repudiar a sua mulher?» Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou Moisés?» 
Eles responderam: «Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio, para se repu-
diar a mulher». Jesus disse-lhes: «Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou 
essa lei. Mas, no princípio da criação, 'Deus fê-los homem e mulher. Por isso, o homem deixará 
pai e mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne’. Deste modo, já não são dois, 
mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu». Em casa, os discípulos 
interrogaram-n'O de novo sobre este assunto. Jesus disse-lhes então: «Quem repudiar a sua mu-
lher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu mari-
do e casar com outro, comete adultério». 
Apresentaram a Jesus umas crianças para que Ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-nas. 
Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes: «Deixai vir a Mim as criancinhas, não as estorveis: 
dos que são como elas é o reino de Deus. Em verdade vos digo: Quem não acolher o reino de 
Deus como uma criança, não entrará nele». E, abraçando-as, começou a abençoá-las, impon-
do a mão sobre elas. 

O Evangelho deste domingo apresenta-nos o projecto ideal de Deus para o homem e para a mulher que se 
amam: eles são convidados a viverem em comunhão total um com o outro, dando-se um ao outro, parti-
lhando a vida um com o outro, unidos por um amor que é mais forte do que qualquer outro vínculo. O fra-
casso dessa relação não está previsto nesse projecto ideal de Deus. O amor de um homem e de uma mu-
lher que se comprometem diante de Deus e da sociedade deve ser um amor eterno e indestrutível, que é 
reflexo desse amor que Deus tem pelos homens. Este projecto de Deus não é uma realidade inatingível e 
impossível: há muitos casais que, dia a dia, no meio das dificuldades, lutam pelo seu amor e dão testemu-
nho de um amor eterno e que nada consegue abalar. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL

No dia 9 de Outubro vai reunir-se o Conselho Pastoral Paroquial. Dele fazem parte os 
representantes de todos os grupos / movimentos / serviços da nossa Comunidade. 
Neste encontro, para além da reflexão sobre a vivência paroquial, será eleita a nova 

Comissão Permanente para os próximos três anos.  

AGRUPAMENTO 55 AMADORA

LOBITOS | ALCATEIA 104 AMADORA 

Inscrições abertas 
lobitos.55@escutismo.pt 
968 313 777 

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 | 27º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Gn 2, 18-24 
• Salmo: 128(127), 1-2.3.4-5.6 

Ref: O Senhor nos abençoe em toda a nossa vida. 
• 2ª Leitura: Heb 3, 9-11 
• Evangelho: Mc 10, 2-16

Lançamento do livro

Moderador: Joaquim Franco

Participação do 8 da Terra 
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