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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: «Havia um homem rico, que se vestia de púrpura e linho
fino e se banqueteava esplendidamente todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, jazia junto do
seu portão, coberto de chagas. Bem desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, mas até os cães
vinham lamber-lhe as chagas. Ora sucedeu que o pobre morreu e foi colocado pelos Anjos ao lado
de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, estando em tormentos,
levantou os olhos e viu Abraão com Lázaro a seu lado. Então ergueu a voz e disse: 'Pai Abraão, tem
compaixão de mim. Envia Lázaro, para que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a
língua, porque estou atormentado nestas chamas’. Abraão respondeu-lhe: 'Filho, lembra-te que
recebeste os teus bens em vida e Lázaro apenas os males. Por isso, agora ele encontra-se aqui
consolado, enquanto tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de modo
que se alguém quisesse passar daqui para junto de vós, ou daí para junto de nós, não poderia fazêlo’. O rico insistiu: 'Então peço-te, ó pai, que mandes Lázaro à minha casa paterna – pois tenho
cinco irmãos – para que os previna, a fim de que não venham também para este lugar de tormento’.
Disse-lhe Abraão: 'Eles têm Moisés e os Profetas. Que os oiçam’. Mas ele insistiu: 'Não, pai Abraão.
Se algum dos mortos for ter com eles, arrepender-se-ão’. Abraão respondeu-lhe: 'Se não dão
ouvidos a Moisés nem aos Profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão'.

Um quarto da humanidade tem nas mãos cerca de 80% dos recursos disponíveis do planeta; e três quartos
da humanidade têm de contentar-se com os outros 20% dos recursos. Isto é justo?
O Vaticano II a rma: "Deus destinou a terra com tudo o que ela contém para uso de todos os homens e
povos; de modo que os bens criados devem chegar equitativamente às mãos de todos (...). Sejam quais
forem as formas de propriedade, conforme as legítimas instituições dos povos e segundo as diferentes e
mutáveis circunstâncias, deve-se sempre atender a este destino universal dos bens. Por esta razão, quem
usa desses bens, não deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui só como próprias, mas
também como comuns, no sentido de que possam bene ciar não só a si, mas também aos outros. De resto,
todos têm o direito de ter uma parte de bens su cientes para si e suas famílias.” | in site dos Dehonianos
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LEITURAS | 26º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C
• 1ª LEITURA: Am 6,1a.4-7
• SALMO: 145 (146)
REF: Ó minha alma, louva o Senhor.
• 2ª LEITURA: 1 Tim 6,11-16
• EVANGELHO: Lc 16,19-31

FALTAM 44 SEMANAS

CAPELA DE SANTO ANTÓNIO (MINA)
Depois de estar encerrada a capela de Santo António
e suspensa a Eucaristia das 17H, aos sábados,
devido às condicionantes da pandemia,
retomar-se-á a celebração da missa a partir do dia 8 de Outubro (inclusive).
RECITAÇÃO DO TERÇO | CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA
Como acontece nos primeiros Domingos de cada mês,
no dia 2 de Outubro realiza-se a recitação do terço,
na capela do cemitério da Amadora, às 16H.

ENCONTRÃO DA CJA E INÍCIO DA CATEQUESE DE INFÃNCIA
No sábado, dia 1 de Outubro, a Comunidade Juvenil da Amadora
e a Catequese de infância iniciam as suas actividades.

“Devemos dizer não a uma economia da exclusão
e da desigualdade social.
Esta economia mata.
Não é possível que a morte por enregelamento
de um idoso sem abrigo não seja notícia,
enquanto o é a descida de dois pontos na Bolsa.
Isto é exclusão.”
(Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 53)
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.

