



Naquele tempo, indo Jesus a caminho de Jerusalém, passava entre a Samaria e a Galileia. Ao entrar 
numa povoação, vieram ao seu encontro dez leprosos. Conservando-se a distância, disseram em alta 
voz: «Jesus, Mestre, tem compaixão de nós». Ao vê-los, Jesus disse-lhes: «Ide mostrar-vos aos 
sacerdotes». E sucedeu que no caminho ficaram limpos da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou 
atrás, glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se de rosto por terra aos pés de Jesus para Lhe 
agradecer. Era um samaritano. Jesus, tomando a palavra, disse: «Não foram dez que ficaram 
curados? Onde estão os outros nove? Não se encontrou quem voltasse para dar glória a Deus senão 
este estrangeiro?» E disse ao homem: «Levanta-te e segue o teu caminho; a tua fé te salvou». 

É preciso ter uma resposta de gratidão e de adesão à proposta de salvação que Deus faz. Atenção: muitas 
vezes são aqueles que parecem mais fora da órbita de Deus que primeiro reconhecem o seu dom, que o 
acolhem e que aderem à proposta de vida nova que lhes é feita. Às vezes, aqueles que lidam diariamente com 
o mundo do sagrado estão demasiado cheios de auto-suficiência e de orgulho para acolherem com 
humildade e simplicidade os dons de Deus, para manifestarem gratidão e para aceitarem ser transformados 
pela graça... Convém pensar na atitude que, dia a dia, eu assumo diante de Deus: se é uma atitude de auto-
suficiência, ou se é uma atitude de adesão humilde e de gratidão. 
Os dez "leprosos" não são curados imediatamente por Jesus, mas a "lepra" desaparece "no caminho", quando 
iam mostrar-se aos sacerdotes. Isto sugere que a acção libertadora de Jesus não é uma acção mágica, caída 
repentinamente do céu, mas um processo progressivo (o "caminho" define, neste contexto, a caminhada 
cristã), no qual o crente vai descobrindo e interiorizando os valores de Jesus, até à adesão plena às suas 
propostas e à efectiva transformação do coração. Assim, a nossa "cura" não é um momento mágico que 
acontece quando somos baptizados, ou fazemos a primeira comunhão ou nos crismamos; mas é uma 
caminhada progressiva, durante a qual descobrimos Cristo e nascemos para a vida nova. | 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.

LEITURAS | 28º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: 2 Reis 5,14-17 
• SALMO: 97 (98) 
    REF: Diante dos povos manifestou Deus a salvação. 
• 2ª LEITURA: 2 Tim 2,8-13 
• EVANGELHO: Lc 17,11-19 FALTAM 42 SEMANAS 

Após o restauro de Sacrário, segue-se uma intervenção  
na base da imagem de Nossa Senhora da Conceição. 
A imagem foi levada para uma das salas, 
para os trabalhos necessários. 
Bem hajam os que têm permitido estes restauros,  
colaborando com os seus donativos!

GRUPO TONS | RECOMEÇO DOS ENCONTROS 
O Grupo TONS, para os casais que iniciaram a caminhada no ano anterior, 
recomeça no próximo dia 14 de Outubro, sexta-feira, às 19H Eucaristia (para 
quem desejar e puder participar), jantar 20H, encontro 21H30. Os novos 
casais podem vir apenas às 21H30, salvo se nos contactarem antes e, nesse 
caso, ficam convidados para o jantar. Local: residência paroquial (porta 30). 
Para mais informações: 966177942.


