



Naquele tempo, Jesus entrou em Jericó e começou a atravessar a cidade. Vivia ali um homem rico 
chamado Zaqueu, que era chefe de publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas, devido à multi-
dão, não podia vê-l’O, porque era de pequena estatura. Então correu mais à frente e subiu a um 
sicómoro, para ver Jesus, que havia de passar por ali. Quando Jesus chegou ao local, olhou para 
cima e disse-lhe: «Zaqueu, desce depressa, que Eu hoje devo ficar em tua casa». Ele desceu rapida-
mente e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuravam, dizendo: «Foi hospedar-Se 
em cada dum pecador». Entretanto, Zaqueu apresentou-se ao Senhor, dizendo: «Senhor, vou dar aos 
pobres metade dos meus bens e, se causei qualquer prejuízo a alguém, restituirei quatro vezes 
mais». Disse-lhe Jesus: «Hoje entrou a salvação nesta casa, porque Zaqueu também é filho de 
Abraão. Com efeito, o Filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido». 

A questão central posta por este texto é a questão da universalidade do amor de Deus. A história de Zaqueu 
revela um Deus que ama todos os seus filhos sem excepção e que nem sequer exclui do seu amor os margina-
lizados, os "impuros", os pecadores públicos: pelo contrário, é por esses que Deus manifesta uma especial 
predilecção. Além disso, o amor de Deus não é condicional: Ele ama, apesar do pecado; e é precisamente esse 
amor nunca desmentido que, uma vez experimentado, provoca a conversão e o regresso do filho pecador. É 
esta Boa Nova de um Deus "com coração" que somos convidados a anunciar, com palavras e gestos. 
A vida revela, contudo, que nem sempre a atitude dos crentes em relação aos pecadores está em consonância 
com a lógica de Deus. Muitas vezes, em nome de Deus, os crentes ou as Igrejas marginalizam e excluem, 
assumem atitudes de censura, de crítica, de acusação que, longe de provocar a conversão do pecador, o afas-
tam mais e o levam a radicalizar as suas atitudes de provocação. Já devíamos ter percebido (o Evangelho de 
Jesus tem quase dois mil anos) que só o amor gera amor e que só com amor - não com intolerância ou fana-
tismo - conseguiremos transformar o mundo e o coração dos homens. Na verdade, como é que acolhemos e 
tratamos os que têm comportamentos socialmente inaceitáveis? Como é que acolhemos e integramos os que, 
pelas suas opções ou pelas voltas que a vida dá, assumem atitudes diferentes das que consideramos correctas, 
à luz dos ensinamentos da Igreja? | 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 | 31º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Sab 11,22-12,2 
• SALMO: 144(145) 
    REF: Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor meu Deus e meu Rei. 

• 2ª LEITURA: 2 Tes 1,11-2,2 
• EVANGELHO: Lc 19,1-10 FALTAM 39 SEMANAS 

1 DE NOVEMBRO - SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS

EUCARISTIA: 9H30 / 11H30 / 19H (igreja matriz)   |   EUCARISTIA: 10H (capela da MIna)

CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA

• 1 DE NOVEMBRO 
     A capela estará aberta das 10H às 17H. 
• 2 DE NOVEMBRO (TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS) 
    Celebração da Eucaristia às 15H. 
• 6 DE NOVEMBRO (1º Domingo do mês) 
    Recitação do terço às 16H.

EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO SACRAMENTO:  4 de Novembro (1ª sexta-feira do mês), 17H, igreja matriz.


