





Naquele tempo, Jesus começou a falar na sinagoga de Nazaré, dizendo: «Cumpriu-se hoje 
mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir». Todos davam testemunho em seu favor 
e se admiravam das palavras cheias de graça que saíam da sua boca. E perguntavam: «Não é este 
o filho de José?» Jesus disse-lhes: «Por certo Me citareis o ditado: ‘Médico, cura-te a ti mesmo’. 
Faz também aqui na tua terra o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum». E acrescentou: 
«Em verdade vos digo: Nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Em verdade vos digo que 
havia em Israel muitas viúvas no tempo do profeta Elias, quando o céu se fechou durante três 
anos e seis meses e houve uma grande fome em toda a terra; contudo, Elias não foi enviado a ne-
nhuma delas, mas a uma viúva de Sarepta, na região da Sidónia. Havia em Israel muitos leprosos 
no tempo do profeta Eliseu; contudo, nenhum deles foi curado, mas apenas o sírio Naamã». Ao 
ouvirem estas palavras, todos ficaram furiosos na sinagoga. Levantaram-se, expulsaram Jesus da 
cidade e levaram-n’O até ao cimo da colina sobre a qual a cidade estava edificada, a fim de O 
precipitarem dali abaixo. Mas Jesus, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. 
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Sínodo dos Bispos 2021-2023

“Por uma Igreja sinodal”


Comunhão | Participação | Missão 

Em 2021 o Papa Francisco lançou o Sínodo dos Bispos dirigido a toda a Igreja, que irá decorrer até 2023. 
A palavra Sínodo significa: caminho feito em conjunto. O Sínodo dos Bispos foi instituído pelo Papa Paulo VI em 1965. Em 
2018 o Papa Francisco renovou profundamente o Sínodo dos Bispos, incluindo a sinodalidade como dimensão constitu-
tiva da Igreja implicando não só o clero, mas também toda a comunidade.  
A realização do Sínodo acontece em três fases: 
1. A fase preparatória, em que se consulta a Igreja, isto é, todos nós, 
2. A fase celebrativa, em que os Bispos se reúnem em Roma com o Papa. 
3. A fase de actuação, em que as indicações saídas da Assembleia dos Bispos e confirmadas pelo Papa são recebidas e 
concretizadas na vida da Igreja. 
Neste momento, encontramo-nos na fase diocesana desta preparação do Sínodo. 
Esta fase é marcada, principalmente, pelo dinamismo de escuta.  
Escuta das paróquias, movimentos laicais, escolas e universidades, congregações religiosas, comunidades cristãs de bairro, 
acção social, movimentos ecuménicos e inter-religiosos e de outros grupos. 
Escuta das periferias, dos mais afastados ou daqueles cuja voz poucas vezes ou raramente é escutada no interior da Igreja.  
O objectivo deste Processo Sinodal é proporcionar uma oportunidade para todo o Povo de Deus reflectir e discernir em 
conjunto, como progredir no caminho para ser uma Igreja mais sinodal. Será um chamamento a renovar as nossas men-
talidades e as nossas estruturas eclesiais, a fim de vivermos o chamamento que Deus faz à Igreja, por entre os actuais 
sinais dos tempos. 
Ao longo das próximas semanas serão publicadas na página de internet da paróquia e no Convívio, algumas pistas para 
ajudar a esta participação. A vossa reflexão poderá ser enviada por: 
- Mail: caminho.sinodal.amadora@gmail.com  
- Escrito, em envelope fechado, endereçado a “Igreja Sinodal - Paróquia da Amadora” e entregue no Cartório Paroquial. 

NO PRÓXIMO CONVÍVIO SERÃO APRESENTADAS AS QUESTÕES A TODA A COMUNIDADE. 


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/

FALTAM 78 SEMANAS

LEITURAS | 4º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Jer 1,4-5.17-19 
• SALMO: 70 (71) 
    REF: A minha boca proclamará a vossa salvação. 
• 2ª LEITURA: 1 Cor 12,31-13,13 12,4-11 
• EVANGELHO: Lc 4,21-30
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