



Naquele tempo, aproximou-se de Jesus um escriba e perguntou-Lhe: «Qual é o primeiro de 
todos os mandamentos?» Jesus respondeu: «O primeiro é este: 'Escuta, Israel: O Senhor nosso 
Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua 
alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças'. O segundo é este: 'Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo’. Não há nenhum mandamento maior que estes». Disse-Lhe o 
escriba: «Muito bem, Mestre! Tens razão quando dizes: Deus é único e não há outro além 
d'Ele. Amá-l'O com todo o coração, com toda a inteligência e com todas as forças, e amar o 
próximo como a si mesmo, vale mais do que todos os holocaustos e sacrifícios». Ao ver que o 
escriba dera uma resposta inteligente, Jesus disse-lhe: «Não estás longe do reino de Deus». E 
ninguém mais se atrevia a interrogá-I'O. 

Mais de dois mil anos de cristianismo criaram uma pesada herança de mandamentos, de leis, de preceitos, 
de proibições, de exigências, de opiniões, de pecados e de virtudes, que arrastamos pesadamente pela his-
tória. Algures durante o caminho, deixámos que o inevitável pó dos séculos cobrisse o essencial e o acessó-
rio; depois, misturámos tudo, arrumámos tudo sem grande rigor de organização e de catalogação e perde-
mos a noção do que é verdadeiramente importante. Hoje, gastamos tempo e energias a discutir certas 
questões que têm a sua importância (como o casamento dos padres, o sacerdócio das mulheres, o uso dos 
meios anticonceptivos, o que é ou não litúrgico, os problemas do poder e da autoridade, os pormenores le-
gais da organização ecleslal) e continuamos a ter dificuldade em discernir o essencial na proposta de Jesus. 
O Evangelho deste domingo põe as coisas de forma totalmente clara: o essencial é o amor a Deus e o amor 
aos irmãos. Nisto se resume toda a revelação de Deus e a sua proposta de vida plena e definitiva para os 
homens. Precisamos de rever tudo, de forma a que o lixo acumulado não nos impeça de compreender, de 
viver, de anunciar e de testemunhar o cerne da proposta de Jesus. | in site dos Dehonianos 
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LEITURAS | 31º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª Leitura: Dt 6, 2-6 
• Salmo: 18(17), 2-3a.3bc-4.47-51b 

Ref: Eu Vos amo, Senhor: Vós sois a minha força. 
• 2ª Leitura: Heb 7, 23-28 
• Evangelho: Mc 12, 28b-34

TONS | GRUPO DE REFLEXÃO PARA NAMORADOS SOLTEIROS (OU CASADOS) 

No próximo dia 2 de Novembro, 3ª feira, com início às 20H, na residência paroquial (en-
trada: porta 30), o Grupo TONS retoma os seus encontros presenciais. A reunião começa 
com jantar, oferecido pela Equipa Animadora. O Grupo está aberto a namorados, noivos 
ou já casados, que desejem reflectir e aprofundar a sua vocação matrimonial. 

Está à venda no cartório paroquial, o livro VENTO NESTE CAMINHO DE PEDRAS, co-autoria 
do P. Carlos Jorge, Carina Tavares e João Afonso. As receitas revertem integralmente para 
a paróquia.  

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/

Os membros da nova COMISSÃO PERMANENTE, eleita na reunião do Conselho Pastoral Paroquial, em 9 de Outubro: 
Mercês Grilo, Adelina Almeida, Manuela Gonzaga, Rui e Leonor Matos, Helena Barbosa, Pedro Mestre e Augusto Vieira.

2 DE NOVEMBRO 

COMEMORAÇÃO 

DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS 

Eucaristia  
na capela do Cemitério da Amadora, 
15H. 


1 DE NOVEMBRO       

SOLENIDADE 

DE TODOS OS SANTOS 

O horário das Eucaristias  
é o normal dos Domingos: 
9H30 | 11H30 | 19H 


2 DE NOVEMBRO 
COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS 

Celebração da Eucaristia 

na capela do Cemitério 

da Amadora

15H

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

