



Naquele tempo, seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: «Se alguém vem 
ter comigo, sem Me preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à 
própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para Me seguir, não pode 
ser meu discípulo. Quem de entre vós, que, desejando construir uma torre, Não se senta primeiro 
a calcular a despesa, para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que, depois de assentar os 
alicerces, se mostre incapaz de a concluir e todos os que olharem comecem a fazer troça, dizendo: 
'Esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir’. E qual é o rei que parte para a 
guerra contra outro rei e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor, com dez mil 
soldados, àquele que vem contra com ele com vinte mil? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, 
manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem de entre vós não renunciar a 
todos os seus bens, não pode ser meu discípulo». 

Jesus não é um demagogo que faz promessas fáceis e cuja preocupação é juntar adeptos ou atrair multidões a 
qualquer preço. Ele é o Deus que veio ao nosso encontro com uma proposta de salvação, de vida plena; no 
entanto, essa proposta implica uma adesão séria, exigente, radical, sem "paninhos quentes" ou "meias 
tintas". O caminho que Jesus propõe não é um caminho de "massas", mas um caminho de "discípulos": 
implica uma adesão incondicional ao "Reino", à sua dinâmica, à sua lógica; e isso não é para todos, mas 
apenas para os discípulos que fazem séria e conscientemente essa opção. Como é que eu me situo face a isto? 
O projecto de Jesus é, para mim, uma opção radical, que eu abracei com convicção e a tempo inteiro ou um 
projecto em que eu vou estando, sem grande esforço ou compromisso, por inércia, por comodismo, por 
tradição? | 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 / MB WAY da paróquia: 914761157.

FALTAM 47 SEMANAS 

LEITURAS | 23º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 
• 1ª LEITURA: Sab 9,13-19 
• SALMO: 89 (90) 
    REF: Senhor, tendes sido o nosso refúgio através das gerações. 

• 2ª LEITURA: Flm 9b-10.12-17 
• EVANGELHO: Lc 14,25-33

LOJINHA DA ROUPA

A LOJINHA DA ROUPA, gerida pelos Vicentinos, reabriu no horário habitual. 

2ª FEIRA | EUCARISTIA DAS 19H, CARTÓRIO E ABERTURA DA IGREJA

A partir de 5 de Setembro (inclusive) será retomada a Eucaristia das 19H à 2º feira, bem 
como o cartório e abertura da igreja da parte da tarde. 

Continua a intervenção de restauro do sacrário. Quem desejar contribuir para os custos deste 
trabalho, e dos outros que já foram concretizados (tocheiros), pode fazê-lo entregando o seu 
donativo no cartório paroquial. Bem hajam os que deixaram as suas ofertas. Aos poucos 
estamos a cuidar da nossa igreja e dos seus pertences. Vamos continuar.

Durante a Intervenção Depois da intervençãoDurante a intervenção


