



Naquele tempo, Jesus disse a seguinte parábola para alguns que se consideravam justos e 
desprezavam os outros: «Dois homens subiram ao templo para orar; um era fariseu e o outro 
publicano. O fariseu, de pé, orava assim: 'Meu Deus, dou-Vos graças por não ser como os outros 
homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como este publicano. Jejuo duas vezes por 
semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos’. O publicano ficou a distância e nem sequer 
se atrevia a erguer os olhos ao Céu; Mas batia no peito e dizia: 'Meu Deus, tende compaixão de 
mim, que sou pecador’. Eu vos digo que este desceu justificado para sua casa e o outro não. Porque 
todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado».» 

Este texto coloca, fundamentalmente, o problema da atitude do homem face a Deus. Desautoriza completa-
mente aqueles que se apresentam diante de Deus carregados de auto-suficiência, convencidos da sua 
"bondade", muito certos dos seus méritos, como se pudessem ser eles a exigir algo de Deus e a ditar-Lhe as 
suas condições; propõe, em contrapartida, uma atitude de reconhecimento humilde dos próprios limites, uma 
confiança absoluta na misericórdia de Deus e uma entrega confiada nas mãos de Deus. É esta segunda atitude 
que somos convidados a assumir. 
A atitude de orgulho e de auto-suficiência, a certeza de possuir qualidades e méritos em abundância, acaba 
por gerar o desprezo pelos irmãos. Então, criam-se barreiras de separação (de um lado os "bons", de outro os 
"maus"), que provocam segregação e exclusão. Isto acontece com alguma frequência nas nossas comuni-
dades cristãs (e até em muitas comunidades religiosas). Como entender isto, à luz da parábola que Jesus hoje 
nos propõe?| 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 | 30º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 
• 1ª LEITURA: Sir 35,15b-17.20-22a 
• SALMO: 33 (34) 
    REF: O pobre clamou e o Senhor ouviu a sua voz. 

• 2ª LEITURA: 2 Tim 4,6-8.16-18 
• EVANGELHO: Lc 18,9-14

MUDANÇA DA HORA 

Horário de inverno:  
dia 30 de Outubro, às 2H00, mudamos a hora para a 1H00.


