
Naquele tempo, estava a multidão aglomerada em volta de Jesus, para ouvir a palavra 
de Deus. Ele encontrava-Se na margem do lago de Genesaré e viu dois barcos 
estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as 
redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um 
pouco da terra. Depois sentou-Se e do barco pôs-Se a ensinar a multidão. Quando 
acabou de falar, disse a Simão: «Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca». 
Respondeu-Lhe Simão: «Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos 
nada. Mas, já que o dizes, lançarei as redes». Eles assim fizeram e apanharam tão 
grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos 
companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar; eles vieram e 
encheram ambos os barcos de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, 
Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-Lhe: «Senhor, afasta-Te de mim, que 
sou um homem pecador». Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os 
seus companheiros, por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a 
João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: «Não 
temas. Daqui em diante serás pescador de homens». Tendo conduzido os barcos para 
terra, eles deixaram tudo e seguiram Jesus. 

O nosso caminho é feito no barco de Jesus, ou, às vezes, embarcamos noutros projectos onde Jesus não 
está e fazemos deles o objectivo da nossa vida? Por outro lado, deixamos que Jesus viaje connosco ou, às 
vezes, obrigamo-l’O a desembarcar e continuamos viagem sem Ele? Ao longo da viagem, somos sensíveis 
às palavras e propostas de Jesus? As suas indicações são para nós sinais obrigatórios a seguir, ou fazem 
mais sentido para nós os valores e a lógica do mundo? | in site dos Dehonianos 
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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 77 SEMANAS

LEITURAS | 5º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Is 6,1-2a.3-8 
• SALMO: 137 (138) 
    REF: Na presença dos Anjos, eu Vos louvarei, Senhor. 
• 2ª LEITURA: 1 Cor 15,1-11 
• EVANGELHO: Lc 5,1-11

1º Domingo do mês: 6 de Fevereiro 
Recitação do Terço 

Capela do Cemitério da Amadora 
16H 

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


A cruz do Comité Organizador Diocesano (COD) de Lisboa 
está na nossa vigararia entre 30 de Janeiro e 23 de Fevereiro. 
A presença da cruz dá o mote para a preparação de actividades 
tão diversas como vigílias de oração, Eucaristias, procissões, e 
visitará também algumas instituições.  
Na nossa paróquia, estes são os momentos em que poderemos 
estar em oração junto da cruz:  

 
1. Escutar 
Escutar é o primeiro passo, mas precisa de uma mente e de um coração abertos, sem preconceitos. 
Como é que Deus nos fala através de vozes que por vezes ignoramos? Que espaço existe para a 
voz das minorias, especialmente das pessoas que experimentam a pobreza, a marginalização 
ou a exclusão social?  

2. Partilhar a responsabilidade pela nossa missão comum 
A sinodalidade está ao serviço da missão da Igreja, na qual todos os membros são chamados a parti-
cipar. Uma vez que somos todos discípulos missionários: 
Como é que cada batizado é chamado a participar na missão da Igreja? Que áreas da missão 
estamos a negligenciar?  

3. Autoridade e participação 
Uma Igreja sinodal é uma Igreja participativa e corresponsável. 
Como pomos em prática o trabalho de equipa e a corresponsabilidade?  

4. Formar-nos na sinodalidade 
A sinodalidade implica receptividade à mudança, formação e aprendizagem permanente. 
Como é que a nossa comunidade forma pessoas mais capazes de “caminharem juntas”, de se 
ouvirem umas às outras, de participarem na missão e de se empenharem no diálogo?  

5. Uma Igreja sinodal, ao anunciar o Evangelho, “caminha em conjunto”. 
Como é que este “caminho em conjunto” está a acontecer hoje na nossa paróquia/comunida-
de? Que passos é que o Espírito Santo nos convida a dar para crescermos no nosso “caminhar 
juntos”?


 As nossas reflexões devem ser enviadas até dia 6 de Março: 
- Por mail: caminho.sinodal.amadora@gmail.com  
- Por escrito, em envelope fechado, endereçado a 
  “Igreja Sinodal - Paróquia da Amadora”,  
   e entregue no Cartório Paroquial. FALTAM 77 SEMANAS
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“Por uma Igreja sinodal”


Comunhão | Participação | Missão 

- QUESTÕES - 


