



Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Um homem rico tinha um administrador, que foi 
denunciado por andar a desperdiçar os seus bens. Mandou chamá-lo e disse-lhe: 'Que é isto que 
ouço dizer de ti? Presta contas da tua administração, porque já não podes continuar a administrar’. O 
administrador disse consigo: 'Que hei-de fazer, agora que o meu senhor me vai tirar a adminis-
tração? Para cavar não tenho força, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei-de fazer, para que, 
ao ser despedido da administração, alguém me receba em sua casa’. Mandou chamar um por um os 
devedores do seu senhor e disse ao primeiro: 'Quanto deves ao meu senhor?’. Ele respondeu: 'Cem 
talhas de azeite’. O administrador disse-lhe: 'Toma a tua conta: senta-te depressa e escreve cin-
quenta’. A seguir disse a outro: 'E tu quanto deves?’. Ele respondeu: 'Cem medidas de trigo’. Disse-
lhe o administrador: 'Toma a tua conta e escreve oitenta’. E o senhor elogiou o administrador 
desonesto, por ter procedido com esperteza. De facto, os filhos deste mundo são mais espertos do 
que os filhos da luz, no trato com os seus semelhantes. Ora Eu digo-vos: Arranjai amigos com o vil 
dinheiro, para que, quando este vier a faltar, eles vos recebam nas moradas eternas. Quem é fiel nas 
coisas pequenas também é fiel nas grandes; e quem é injusto nas coisas pequenas também é injusto 
nas grandes. Se não fostes fiéis no que se refere ao vil dinheiro, quem vos confiará o verdadeiro 
bem? E se não fostes fiéis no bem alheio, quem vos entregará o que é vosso? Nenhum servo pode 
servir a dois senhores, porque, ou não gosta de um deles e estima o outro, ou se dedica a um e 
despreza o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro» 

O  Jesus avisa os discípulos de que a aposta obsessiva no "deus dinheiro" não é o caminho mais seguro para 
construir valores duradouros, geradores de vida plena e de felicidade. É preciso - sugere Ele - que saibamos 
aquilo em que devemos apostar... O que é, para nós, mais importante: os valores do "Reino" ou o dinheiro? 
Na nossa actividade profissional, o que é que nos move: o dinheiro, ou o serviço que prestamos e a ajuda que 
damos aos nossos irmãos? O que é que nos torna mais livres, mais humanos e mais felizes: a escravidão dos 
bens ou o amor e a partilha? | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

INSCRIÇÕES

24 de Setembro, sábado, das 15H às 16H30. 
Entrada: porta 25.

CATEQUESE

DE INFÂNCIA



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 45 SEMANAS 

LEITURAS | 25º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Am 8,4-7 
• SALMO: 112 (113) 
    REF: Louvai o Senhor, que levanta os fracos. 

• 2ª LEITURA: 1 Tim 2,1-8 
• EVANGELHO: Lc 16,1-13

Como já anteriormente foi noticiado, tendo consciência da necessidade de proceder, com urgência, ao 
restauro, reintegração e preservação do Sacrário, tocheiros e base da imagem de N.ª Sr.ª da Conceição, um 
grupo de paroquianos assumiu a tarefa de levar avante os procedimentos necessários. 
O custo, actualizado, do total com todos os restauros é de 2200€. De notar que este valor cobrirá 
apenas e parcialmente os materiais a aplicar, já que a técnica de restauro, por razões particulares, não 
pretende auferir qualquer retribuição pelo seu trabalho.  
Outro factor que contribui de forma muito significativa para a redução de custos, é o facto de os trabalhos 
poderem, devido às férias, decorrer não em instalações exteriores, mas numa das salas de reuniões da 
nossa igreja, o que nos poupa significativas parcelas que seriam associadas a: transporte / carregadores / 
ocupação de espaço / seguros de viagem e estadia.  
Parte do valor já foi angariado, mas ainda falta um pouco. Os trabalhos de limpeza, identificação de 
patologias, preparação para reintegração, restauro e reintegração, são naturalmente lentíssimos e de 
grande detalhe, já que as peças em causa apresentam não poucos sinais de degradação provocada pela 
água (flores), ceras, poeiras e outras sujidades, para além de manuseio involuntariamente descuidado, 
aliados aos longos anos de uso e mesmo à idade de algumas das peças, como os mais de 200 anos do 
Sacrário, por exemplo. 
Tendo-se iniciado no dia 5 de Julho o restauro dos tocheiros e Sacrário, esperamos que ainda este mês de 
Setembro se dê início ao restauro da base da Imagem de Nª Senhora da Conceição da Amadora. 
Contamos com a generosidade de todos, não só em ofertas feitas especificamente para este fim, como 
também pedimos a maior divulgação possível de todo este processo. 
- Ofertas: poderão ser entregues no cartório paroquial com indicação da finalidade; 
- Transferência: NIB do Coral Kerigma (0035 01 05 000 28 37 69 00 95)
- MBWay: 96 635 76 11


