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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

Naquele tempo, quando Jesus ia a sair de Jericó com os discípulos e uma grande multidão,
estava um cego, chamado Bartimeu, filho de Timeu, a pedir esmola à beira do caminho. Ao
ouvir dizer que era Jesus de Nazaré que passava, começou a gritar: «Jesus, Filho de David, tem
piedade de mim». Muitos repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais:
«Filho de David, tem piedade de mim». Jesus parou e disse: «Chamai-O». Chamaram então o
cego e disseram-lhe: «Coragem! Levanta-te, que Ele está a chamar-te». O cego atirou fora a
capa, deu um salto e foi ter com Jesus. Jesus perguntou-lhe: «Que queres que Eu te faça?» O
cego respondeu-Lhe: «Mestre, que eu veja». Jesus disse-lhe: «Vai: a tua fé te salvou». Logo ele
recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho.

A situação inicial do cego Bartimeu (que jaz na escuridão, dependente, acomodado, conformado) evoca
uma realidade que conhecemos bem. Evoca a condição do homem escravo, prisioneiro do egoísmo, do orgulho, dos bens materiais, da preguiça, da vaidade, do êxito; evoca a condição daquele que está acomodado na sua situação de miséria, instalado nos seus preconceitos e projectos pessoais, conformado com
uma vida de horizontes limitados; evoca a condição daquele que se sente refém dos seus vícios, hábitos e
paixões e que sente a sua incapacidade em romper, por si só, as cadeias que o impedem de ser livre. Esta
situação será uma situação insuperável, a que o homem está condenado de forma permanente?
A Palavra de Deus que nos é proposta garante-nos que a situação do homem cego, prisioneiro da escuridão, não é uma situação incontornável, obrigatória, sem remédio. Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai,
com uma proposta de libertação destinada a todos aqueles que procuram a luz e a vida verdadeira. Esse
Jesus de Nazaré que Se cruzou com o cego à saída de Jericó continua a cruzar-Se hoje, de forma continuada, com cada homem e com cada mulher nos caminhos da vida e oferece-lhes, sem cessar, a proposta libertadora de Deus | in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 30º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano B
• 1ª Leitura: Jr 31, 7-9
• Salmo: 126(125), 1-2ab.2cd-3.4-5.6
Ref: O Senhor fez maravilhas em favor do seu povo.
• 2ª Leitura: Heb 5, 1-6
• Evangelho: Mc 10, 36-52

Ao longo de uma semana, milhares de jovens de diferentes países e culturas vão encher as ruas da cidade que
acolhe a 28ª Jornada Mundial da Juventude.
De 1 a 6 de Agosto de 2023, Lisboa foi a cidade escolhida
para ser pintada com as cores da diversidade, da juventude e do Amor.
A nossa missão, enquanto comunidade, passará essencialmente pelo acolhimento destes peregrinos. Por isso,
todos nós, jovens e menos jovens, teremos um papel fundamental para que este encontro aconteça! E é, neste fim
de semana, que vamos começar, em comunidade, o caminho de preparação para a JMJ!
Até lá! Contamos com cada um de vós!

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA
Para além do que é partilhado no ofertório das Eucaristia, pode 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/

