



Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Naqueles dias, depois de uma grande aflição, o 
sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade; as estrelas cairão do céu e as forças que há nos 
céus serão abaladas. Então, hão-de ver o Filho do homem vir sobre as nuvens, com grande 
poder e glória. Ele mandará os Anjos, para reunir os seus eleitos dos quatro pontos cardeais, da 
extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira: quando os seus 
ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o Verão está próximo. Assim também, quan-
do virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do homem está perto, está mesmo à porta. 
Em verdade vos digo: Não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a 
terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém os 
conhece: nem os Anjos do Céu, nem o Filho; só o Pai». 

Os cristãos, convictos de que Deus tem um projecto de vida para o mundo, têm de ser testemunhas da 
esperança. Eles não lêem a história actual da humanidade como um conjunto de dramas que apontam 
para um futuro sem saída; mas vêem os momentos de tensão e de luta que hoje marcam a vida dos 
homens e das sociedades como sinais de que o mundo velho irá ser transformado e renovado, até surgir 
um mundo novo e melhor. Para o cristão, não faz qualquer sentido deixar-se dominar pelo medo, pelo 
pessimismo, pelo desespero, por discursos negativos, por angústias a propósito do fim do mundo. Os 
nossos contemporâneos têm de ver em nós, não gente deprimida e assustada, mas gente a quem a fé dá 
uma visão optimista da vida e da história e que caminha, alegre e confiante, ao encontro desse mundo 
novo que Deus nos prometeu.| in site dos Dehonianos 
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LEITURAS | 33º DOMINGO DO TEMPO COMUM  | Ano B 

• 1ª LEITURA: Dan 12, 1-3 
• SALMO: 15(16), 5.8.9-10.11 

REF: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio. 
• 2ª LEITURA: Heb 10, 11-14.18 
• EVANGELHO: Mc 13, 24-32

CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS DO BANCO ALIMENTAR

A Comunidade Juvenil da Amadora está, como é habitual, responsável pela or-
ganização da Campanha de Recolha de Alimentos para o Banco Alimentar em 
três supermercados na área geográfica da nossa paróquia. Todos os paroquia-
nos são convidados, concretamente, a participar na recolha, nos dias 27 e 28 
de Novembro, no ‘Continente Bom Dia’ e no ‘Minipreço’ (ambos junto do 
Centro de Saúde). Apelamos à participação de todos num dos turnos (de ape-
nas 2 horas) disponíveis. É com o compromisso dos voluntários que as campa-
nhas se podem concretizar. Mais informações e inscrições, contactar:  
Nuno Cardoso | 927 268 436 e Liliana Rebelo | 964 369 341. 
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 inscrição 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 pa-
roquial, até ao dia 20 de Dezembro. Podem inscrever-se, igualmente no car-
tório paroquial, até ao dia 20 de Dezembro, as famílias carenciadas que não 
recebem alimentos mensais. 
CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA

Recitação do terço nos primeiros Domingos de cada mês, 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/
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