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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

Naquele tempo, Tiago e João, lhos de Zebedeu, aproximaram-se de Jesus e disseram-Lhe:
«Mestre, nós queremos que nos faças o que Te vamos pedir». Jesus respondeu-lhes: «Que
quereis que vos faça?» Eles responderam: «Concede-nos que, na tua glória, nos sentemos um
à tua direita e outro à tua esquerda». Disse-lhes Jesus: «Não sabeis o que pedis. Podeis beber
o cálice que Eu vou beber e receber o baptismo com que Eu vou ser baptizado?» Eles responderam-Lhe: «Podemos». Então Jesus disse-lhes: «Bebereis o cálice que Eu vou beber e sereis baptizados com o baptismo com que Eu vou ser baptizado. Mas sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não Me pertence a Mim concedê-lo; é para aqueles a quem está
reservado». Os outros dez, ouvindo isto, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Jesus
chamou-os e disse-lhes: «Sabeis que os que são considerados como chefes das nações exercem domínio sobre elas e os grandes fazem sentir sobre elas o seu poder. Não deve ser assim
entre vós: Quem entre vós quiser tornar-se grande, será vosso servo, e quem quiser entre vós
ser o primeiro, será escravo de todos; porque o Filho do homem não veio para ser servido,
mas para servir e dar a vida pela redenção de todos».

O episódio que nos é hoje proposto como Evangelho mostra, contudo, a di culdade que os discípulos têm
em entender e acolher a proposta de Jesus. Para Tiago, para João e para os outros discípulos, o que parece
contar é a satisfação dos próprios sonhos pessoais de grandeza, de ambição, de poder, de domínio. Não os
preocupa fazer da vida um serviço simples e humilde a Deus e aos irmãos; preocupa-os ocupar os primeiros lugares, os lugares de honra. Jesus, de forma simples e directa, avisa-os de que a comunidade do Reino
não pode funcionar segundo os modelos do mundo. Aqui não há meio-termo: quem não for capaz de
renunciar aos esquemas de egoísmo, de ambição, de domínio, para fazer da própria vida um serviço e um
dom de amor, não pode ser discípulo desse Jesus que veio para servir e para dar a vida.| in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 29º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano B
• 1ª Leitura: Is 53, 10-11
• Salmo: 33(32), 4-5.18-19.20-22
Ref: Desça sobre nós a vossa misericórdia, porque em Vós esperamos, Senhor.
• 2ª Leitura: Heb 4, 14-16
• Evangelho: Mc 10, 35-45

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE: JMJ LISBOA 2023
O lema da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 é:
«Maria levantou-se e partiu apressadamente» (Lc 1, 39).
Assim como Maria, também nós estamos já entusiasmadamente
a caminho.
Por isso, convidamos todos os paroquianos a participar nas Eucaristias dos próximos dias 23 e 24 de Outubro,
que terão a participação mais visível da Comunidade Juvenil, para iniciarmos a caminhada rumo à JMJ.
Contamos com todos para dizermos:

“JMJ Lisboa 2023: Amadora a caminho!”

NOVA COMISSÃO PERMANENTE DO CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
No passado dia 9 de Outubro, na reunião do Conselho Pastoral Paroquial, foi eleita a nova Comissão
Permanente para o próximo triénio. É constituída por: Adelina Almeida, Helena Barbosa, Augusto Vieira,
Leonor e Rui Matos, Manuela Gonzaga, Mercês Grilo, Pedro Mestre.

Lançamento do livro

VENTO NESTE CAMINHO DE PEDRAS
23 de Outubro, 21H30
salão paroquial | entrada: porta 25
Textos do Padre Carlos Jorge
Ilustrações de Carina Tavares e João Afonso
Prefácio de D. Manuel Clemente
Moderador: Joaquim Franco
Participação dos 8 da Terra
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/

