



Naquele tempo, Jesus ensinava a multidão, dizendo: «Acautelai-vos dos escribas, que gostam de 
exibir longas vestes, de receber cumprimentos nas praças, de ocupar os primeiros assentos nas 
sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Devoram as casas das viúvas com pretexto de 
fazerem longas rezas. Estes receberão uma sentença mais severa». Jesus sentou-Se em frente da 
arca do tesouro a observar como a multidão deixava o dinheiro na caixa. Muitos ricos deitavam 
quantias avultadas. Veio uma pobre viúva e deitou duas pequenas moedas, isto é, um quadran-
te. Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: «Em verdade vos digo: Esta pobre viúva deitou na 
caixa mais do que todos os outros. Eles deitaram do que lhes sobrava, mas ela, na sua pobreza, 
ofereceu tudo o que tinha, tudo o que possuía para viver». 

Qual é o verdadeiro culto que Deus espera de nós? Qual deve ser a nossa resposta à sua oferta de salvação? 
A forma como Jesus aprecia o gesto daquela pobre viúva não deixa lugar a qualquer dúvida: Deus não 
valoriza os gestos espectaculares, cuidadosamente encenados e preparados, mas que não saem do cora-
ção; Deus não se deixa impressionar por grandes manifestações cultuais, por grandes e impressionantes 
manifestações religiosas, cuidadosamente preparadas, mas hipócritas, vazias e estéreis. O que Deus pede é 
que sejamos capazes de Lhe oferecer tudo, que aceitemos despojar-nos das nossas certezas, das nossas 
manifestações de orgulho e de vaidade, dos nossos projectos pessoais e preconceitos, a fim de nos entre-
garmos confiadamente nas suas mãos, com total confiança, numa completa doação, numa pobreza humil-
de e fecunda, num amor sem limites e sem condições. Esse é o verdadeiro culto, que nos aproxima de 
Deus e que nos torna membros da família de Deus. O verdadeiro crente é aquele que não guarda nada 
para si, mas que, dia a dia, no silêncio e na simplicidade dos gestos mais banais, aceita sair do seu egoísmo 
e da sua auto-suficiência e colocar a totalidade da sua existência nas mãos de Deus. | in site dos Dehonianos 
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LEITURAS | 32º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 
• 1ª LEITURA: 1Rs 17, 10-16 
• SALMO: 145(146), 7.8-9a.9bc-10 

REF: Ó minha alma, louva o Senhor. 
• 2ª LEITURA: Heb 9, 24-28 
• EVANGELHO: Mc 12, 38-44

MAGUSTO PAROQUIAL 
Dia 13 de Novembro, sábado,  
a partir das 19H30, salão paroquial. 
Castanhas, água-pé, entremeadas, bifanas,  
pica-pau, moelas, caldo verde, doces variados. 
Contamos consigo!  
Organização: Grupo Pedras Vivas. 

GRUPO DE PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO DO CRISMA 

OU PARA OS SACRAMENTOS DO BAPTISMO E EUCARISTIA

Vamos iniciar a preparação dos que desejam receber o Crisma, bem como 
os outros sacramentos de iniciação cristã - Baptismo e Eucaristia. A inscri-
ção para este grupo deve ser efectuada no cartório paroquial. Os encontros 
vão iniciar-se no dia 20 de Novembro às 17H, no ‘Cantinho’.  

VICENTINOS | CABAZES DE NATAL

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos para os Cabazes de 
Natal, podendo entregar géneros alimentícios, não perecíveis, no cartório 
paroquial, até ao dia 20 de Dezembro. 
Podem inscrever-se no cartório paroquial, até ao dia 20 de Dezembro, as 
Famílias carenciadas que não recebem alimentos mensais. 

CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA

Nos primeiros Domingos de cada mês, recitação do terço, às 15H30. 
Todos os sábados de Novembro, oração pelos defuntos, das 15H às 17H.  

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/

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

