



Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus, para O ouvirem. Mas 
os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: «Este homem acolhe os pecadores e come 
com eles». Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: «Quem de vós, que possua cem ovelhas e 
tenha perdido uma delas, não deixa as outras noventa e nove no deserto, para ir à procura da que 
anda perdida, até a encontrar? Quando a encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar a 
casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: 'Alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha 
perdida’. Eu vos digo: Assim haverá mais alegria no Céu por um só pecador que se arrependa, do 
que por noventa e nove justos, que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, 
possuindo dez dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cui-
dadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhas e diz-lhes: 
'Alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida’. Eu vos digo: Assim haverá alegria entre 
os Anjos de Deus por um pecador que se arrependa». | forma breve 

. 

Essencialmente, as parábolas da misericórdia revelam-nos um Deus que ama todos os seus filhos, sem 
excepção, mas que tem um "fraco" pelos marginalizados, pelos excluídos, pelos pecadores. O seu amor não é 
condicional: Ele ama, apesar do pecado e do afastamento do filho. Esse amor manifesta-se em atitudes 
exageradas, desproporcionadas, de cuidado, de solicitude; revela-se também na "festa" que se sucede a cada 
reencontro... Não é que Deus pactue com o pecado; Deus abomina o pecado, mas não deixa de amar o 
pecador. É este Deus - "escandaloso" para os que se consideram justos, perfeitos, irrepreensíveis, mas 
fascinante e amoroso para todos aqueles que estão conscientes da sua fragilidade e do seu pecado - que 
somos convidados a descobrir. 
Se essa é a lógica de Deus em relação aos pecadores, é essa mesma lógica que deve marcar a minha atitude 
face àqueles que me ofendem e, mesmo, face àqueles que têm vidas duvidosas ou moralmente reprováveis. 
Como é que eu acolho aqueles que me ofendem, ou que assumem comportamentos considerados reprová-
veis: com intolerância e fanatismo, ou com respeito pela sua dignidade de pessoas? | in site dos Dehonianos 

Email: paroquia.amadora@sapo.pt | Telefone: 214 937 813 | Telemóvel: 969 698 125 | www.paroquia-amadora.pt  

CONVÍVIO 24º DOMINGO | TEMPO COMUM | ANO C 
11 de Setembro de 2022 
Número 775 

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 46 SEMANAS 

LEITURAS | 24º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Ex 32,7-11.13-14 
• SALMO: 50 (51) 
    REF: Vou partir e vou ter com meu pai.. 

• 2ª LEITURA: 1 Tim 1,12-17 
• EVANGELHO: Lc 15,1-323

Palavras do Papa Francisco

Todos nós conhecemos a imagem do Bom Pastor que leva nos ombros a ovelha perdida. Este ícone 
sempre representou a preocupação de Jesus para com os pecadores e a misericórdia de Deus que não 
quer perder ninguém. A parábola é contada por Jesus para fazer as pessoas entenderem que sua 
proximidade com os pecadores não deve escandalizar, mas provocar em todos uma séria reflexão sobre a 
forma como vivemos a nossa fé. A história tem, de um lado, os pecadores que se aproximam de Jesus 
para ouvi-lo e, de outro, os doutores da lei, os escribas que se desviam Dele por causa de seu 
comportamento. Eles desviam-se porque Jesus se aproximou dos pecadores. Estes eram orgulhosos, 
soberbos, achavam-se justos. (…) 
A acção de Deus é ir sempre em busca dos filhos perdidos e, em seguida, fazer festa e se alegrar com eles 
por tê-los encontrado. É um desejo ardente: nem mesmo noventa e nove ovelhas podem parar o pastor e 
mantê-lo fechado no redil. Ele pode raciocinar assim: “Eu faço o orçamento: noventa e nove, eu perdi 
uma, então não é uma grande perda”. Mas ele vai à procura daquela, porque cada uma é muito 
importante para ele e aquela é a mais necessitada, a mais abandonada, o mais rejeitada; e ele vai 
procurá-la. (…) 
Somos aconselhados: a misericórdia para com os pecadores é o estilo com o qual Deus age e que a 
misericórdia e Ele é absolutamente fiel. Ninguém e nada pode distraí-lo de sua vontade salvífica. Deus 
não conhece a nossa cultura actual do descarte, Deus não está envolvido nisso. Deus não descarta 
ninguém; Deus ama a todos, busca a todos: um por um! Ele não conhece essa palavra: “descartar as 
pessoas”, porque é todo amor e misericórdia. (…) 
Na visão de Jesus não existem, definitivamente, ovelhas perdidas, mas ovelhas que serão encontradas. 
Isso devemos compreender bem: para Deus ninguém está perdido para sempre. Nunca! Até o último 
momento, Deus procura-nos. Lembremo-nos do bom ladrão. Na visão de Jesus ninguém está perdido 
para sempre. (…) 


