



Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir a 
Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoa-
ção de samaritanos, a fim de Lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não O quis receber, 
porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: 
«Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua?» Mas Jesus voltou-Se e 
repreendeu-os. E seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei 
para onde quer que fores». Jesus respondeu-lhe: «As raposas têm as suas tocas e as aves do céu os 
seus ninhos; mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça». Depois disse a outro: «Segue-
Me». Ele respondeu: «Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». Disse-lhe Jesus: «Deixa que 
os mortos sepultem os seus mortos; tu, vai anunciar o reino de Deus». Disse-Lhe ainda outro: 
«Seguir-Te ei, Senhor; mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família». Jesus respondeu-
lhe: «Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás não serve para o reino de Deus». 

A nós, discípulos de Jesus, é proposto que O sigamos no "caminho" de Jerusalém, nesse "caminho" que 
conduz à salvação e à vida plena. Trata-se de um "caminho" que implica a renúncia a nós mesmos, aos 
nossos interesses, ao nosso orgulho, e um compromisso com a cruz, com a entrega da vida, com o dom de 
nós próprios, com o amor até às últimas consequências. Aceitamos ser discípulos, isto é, embarcar com 
Jesus no "caminho de Jerusalém"? 
Jesus recusa, liminarmente, responder à oposição e à hostilidade do mundo com qualquer atitude de vio-
lência, de agressividade, de vingança. No entanto, a Igreja de Jesus, na sua caminhada histórica, tem 
trilhado caminhos de violência, de fanatismo, de intolerância (as cruzadas, as conversões à força, os julga-
mentos da "santa" Inquisição, as exigências que criam em tantas consciências escravidão e sofrimento). 
Diante disto, resta-nos reconhecer que, infelizmente, nem sempre vivemos na fidelidade aos caminhos de 
Jesus e pedir desculpa aos nossos irmãos pela nossa falta de amor. É preciso, também, continuar a anun-
ciar o Evangelho com fidelidade, com firmeza e com coragem, mas no respeito absoluto por aqueles que 
querem seguir outros caminhos e fazer outras opções. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

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 57 SEMANAS 

LEITURAS | 13º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 
• 1ª LEITURA: 1 Re 19,16b.19-21 
• SALMO: 15 (16) 
    REF: O Senhor é a minha herança. 
• 2ª LEITURA: Gal 5,1.13-18 
• EVANGELHO: Lc 9,51-62

RECITAÇÃO DO TERÇO 

No dia 3 de Julho, primeiro Domingo do mês,  
recitação do terço, na capela do cemitério da Amadora, às 16H. 

MAIO:  RECEITAS: 8154,01€  |  DESPESAS: 10644,85€ 
Nas despesas estão incluídas as obras na sala de conferências:  
pintura das paredes, arranjo do soalho e 3 janelas novas. 
Este valor acrescido na despesa foi amortizado, em muito,  
pelas receitas da banca do “Obrigado!”,  
que no mês de Maio e até ao Domingo passado deste mês de Junho,  
realizou uma quantia de 1400€, que é um valor extraordinário. 
Um sentido agradecimento  
a todos os que passam pela banca, 
levam o que querem e deixam o que podem!

PÃEZINHOS DE SANTO ANTÓNIO

Nos passados dias 11 e 12 de Junho a paróquia reviveu a tradição  
dos pãezinhos de Santo António. O valor angariado foi de 320€. 
O nosso bem hajam a todos os que deram um pouco de si  
para ajudar a nossa paróquia. 

COOL CAMP

O Cool Camp, o Campo de Férias mais Cool de sempre está de volta! 
De 16 a 23 de Julho vão encontrar muita diversão, amigos,  
actividades fantásticas e a melhor equipa de monitores,  
tudo para terem um verão inesquecível!  

Inscrições: Helena Barbosa (926252121).


