



Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. 
Jesus disse-lhes: «Dias virão em que, de tudo o que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra: tudo será 
destruído». Eles perguntaram-lhe: «Mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de que está para 
acontecer?» Jesus respondeu: «Tende cuidado; não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu no-
me e dirão: "sou eu"; e ainda: "O tempo está próximo”. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de 
guerras e revoltas, não vos alarmeis: é preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo 
o fim». Disse-lhes ainda: «Há-de erguer-se povo e reino contra reino. Haverá grandes terramotos e, em 
diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes 
de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão-de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, 
conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de 
dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos 
darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis 
entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós e todos 
vos odiarão por causa do meu nome; mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa 
perseverança salvareis as vossas almas. 

O que parece, aqui, fundamental, não é o discurso sobre o "fim do mundo", mas sim o discurso sobre o 
percurso que devemos percorrer, até chegarmos à plenitude da história humana. Trata-se de uma caminhada 
que não nos leva ao aniquilamento, à destruição absoluta, ao fracasso total, mas à vida nova, à vida plena; por 
isso, deve ser uma caminhada que devemos percorrer de cabeça levantada, cheios de alegria e de esperança. 
É, sem dúvida, uma caminhada eivada de dificuldades, de lutas, onde o bem e o mal se confrontarão sem 
cessar; mas é um percurso onde o mundo novo irá surgindo - embora com avanços e recuos - e onde a se-
mente do "Reino" irá germinando. Aos crentes pede-se que reconheçam os "sinais" do "Reino", que se 
alegrem porque o "Reino" está presente e que se esforcem, todos os dias, por tornar possível essa nova rea-
lidade. A nossa vida não pode ser um ficar de braços cruzados a olhar para o céu, mas um compromisso sério e 
empenhado, de forma a que floresça o mundo novo da justiça, do amor e da paz. Quais são os sinais de espe-
rança que eu contemplo e que me fazem acreditar na chegada iminente do "Reino"? O que posso fazer, no dia 
a dia, para apressar a chegada do "Reino"?  | 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 | 33º DOMINGO DO TEMPO COMUM | Ano C 

• 1ª LEITURA: Mal 4,1-2 
• SALMO: 97 (98) 
    REF: O Senhor virá governar com justiça. 
• 2ª LEITURA: 2Tes 3, 7-12 
• EVANGELHO: Lc 21,5-19

PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO DO CRISMA

Estão abertas as inscrições para quem pretenda preparar-se  
para receber o Sacramento do Crisma.  
O primeiro encontro será no dia 26 de Novembro, às 17H, no Cantinho.

FALTAM 37 SEMANAS 

BANCO ALIMENTAR | CAMPANHA DE RECOLHA DE ALIMENTOS

26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022 

A Comunidade Juvenil da Amadora está responsável, 
como habitualmente, pela organização  
da Campanha de Recolha de Alimentos para o Banco Alimentar.  
Todos os paroquianos são convidados, concretamente,  
a participar na recolha, durante os dias 26 e 27 de Novembro,  
no Continente Bom Dia (junto ao Centro de Saúde).  
Apelamos à participação de todos num dos turnos (apenas 2 horas).  
É com o compromisso dos voluntários  
que as campanhas se podem concretizar.  
Para mais informações e inscrições, contactar:  
Nuno Cardoso | 927 268 436 & Liliana Rebelo | 964 369 341. 
VICENTINOS | RECOLHA DE PRODUTOS ALIMENTARES 

E INSCRIÇÕES PARA O CABAZ DE NATAL

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos  
para os cabazes de Natal,  
podendo entregar géneros alimentares, não perecíveis,  
até ao dia ao dia 12 de Dezembro, no Cartório Paroquial. 
Podem inscrever-se no Cartório Paroquial, até ao dia 13 de Dezembro,  
as famílias carenciadas que não recebem alimentos mensais.

MÊS DE OUTUBRO: RECEITAS 7424.94€ | DESPESAS: 7608.14€

Acresce às receitas o valor de 1035€ (banca do “Obrigado!”) + 100€ (Legião de Maria). 


