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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA
Naquele tempo, alguém, do meio da multidão, disse a Jesus: «Mestre, diz a meu irmão que
reparta a herança comigo». Jesus respondeu-lhe: «Amigo, quem Me fez juiz ou árbitro das vossas
partilhas?» Depois disse aos presentes: «Vede bem, guardai-vos de toda a avareza: a vida de uma
pessoa não depende da abundância dos seus bens». E disse-lhes esta parábola: «O campo dum
homem rico tinha produzido excelente colheita. Ele pensou consigo: ‘Que hei-de fazer, pois não
tenho onde guardar a minha colheita? Vou fazer assim: Deitarei abaixo os meus celeiros para
construir outros maiores, onde guardarei todo o meu trigo e os meus bens. Então poderei dizer a
mim mesmo: Minha alma, tens muitos bens em depósito para longos anos. Descansa, come,
bebe, regala-te’. Mas Deus respondeu-lhe: ‘Insensato! Esta noite terás de entregar a tua alma. O
que preparaste, para quem será?’ Assim acontece a quem acumula para si, em vez de se tornar
rico aos olhos de Deus.

A Palavra de Deus que aqui nos é servida questiona fortemente alguns dos fundamentos sobre os quais a
nossa sociedade se constrói. O capitalismo selvagem que, por amor do lucro, escraviza e obriga a trabalhar até
à exaustão (e por salários miseráveis) homens, mulheres e crianças, continua vivo em tantos cantos do nosso
planeta. Podemos, tranquilamente, comprar e consumir produtos que são fruto da escravidão de tantos
irmãos nossos? Devemos consentir, com a nossa indiferença e passividade, em aumentar os lucros imoderados desses empresários/sanguessugas que vivem do sangue dos outros?
Entre nós, o capitalismo assume um “rosto” mais humano nas teses do liberalismo económico; mas continua
a impor a filosofia do lucro, a escravatura do trabalhador, a prioridade dos critérios de planificação, de eficiência, de produção em relação às pessoas. Podemos consentir que o mundo se construa desta forma? Podemos
consentir que as leis laborais favoreçam a escravidão do trabalhador? Que podemos fazer? Nós cristãos – nós
Igreja – não temos uma palavra a dizer e uma posição a tomar face a isto? | in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C
• 1ª LEITURA: Co (Ecle) 1,2; 2,21-23
• SALMO: 89 (90)
REF: Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações.
• 2ª LEITURA: Col 3,1-5.9-11
• EVANGELHO: Lc 12,13-21

FALTAM 52 SEMANAS

• Em Agosto, à 2ª feira, suspende-se a Eucaristia das 19H.
• Também a igreja e o cartório estarão encerrados, à 2ª feira,
da parte da tarde.

LOJINHA DA ROUPA
A LOJINHA DA ROUPA não estará aberta no próximo mês de Agosto.
Reabrirá no dia 1 de Setembro.
Os Vicentinos agradecem as doações de roupa feitas pelos paroquianos,
desejando a todos umas BOAS FÉRIAS.
Dá-nos, Senhor, depois de todas as fadigas um tempo verdadeiro de paz.
Dá-nos, depois de tantas palavras o dom do silêncio que puri ca e recria.
Dá-nos, depois das insatisfações que travam a alegria como um barco nítido.
Dá-nos a possibilidade de viver sem pressa, deslumbrados com a surpresa que os dias trazem pela mão.
Dá-nos a capacidade de viver de olhos abertos, de viver intensamente.
Dá-nos de novo a graça do canto, o assobio que imita a felicidade aérea dos pássaros,
das imagens reencontradas, do riso partilhado.
Dá-nos a força de impedir que a dura necessidade esmague em nós o desejo
e a espuma branca dos sonhos se dissipe.
Faz-nos peregrinos que no visível escutam a melodia secreta do invisível.
D. José Tolentino

fi

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/

