





Naquele tempo, João Baptista ouviu falar, na 
prisão, das obras de Cristo e mandou-Lhe dizer 
pelos discípulos: «És Tu Aquele que há de vir 
ou devemos esperar outro?» Jesus respondeu-
lhes: «Ide contar a João o que vedes e ouvis: os 
cegos veem, os coxos andam, os leprosos são 
curados, os surdos ouvem, os mortos ressusci-
tam e a boa nova é anunciada aos pobres. E 
bem-aventurado aquele que não encontrar em 
Mim motivo de escândalo». Quando os men-
sageiros partiram, Jesus começou a falar de 
João às multidões: «Que fostes ver ao deserto? 
Uma cana agitada pelo vento? Então que fos-
tes ver? Um homem vestido com roupas deli-
cadas? Mas aqueles que usam roupas delica-
das encontram-se nos palácios dos reis. Que 
fostes ver então? Um profeta? Sim - Eu vo-lo 
digo - e mais que profeta. É dele que está escri-
to: 'Vou enviar à tua frente o meu mensageiro, 
para te preparar o caminho’. Em verdade vos 
digo: Entre os filhos de mulher, não apareceu 
ninguém maior do que João Baptista. Mas o 
menor no reino dos Céus é maior do que ele». 

Os "sinais" que Jesus realizou enquanto esteve entre nós têm de continuar a acontecer na história; agora, 
são os discípulos de Jesus que têm de continuar a sua missão e de perpetuar no mundo, em nome de 
Jesus, a ação libertadora de Deus. 
Os que vivem amarrados ao desespero de uma doença incurável encontram em nós um sinal vivo do Cristo 
libertador que lhes traz a salvação? 
Os "surdos", fechados num mundo sem comunicação e sem diálogo, encontram em nós a Palavra viva de 
Deus que os desperta para a comunhão e para o amor? 
Os "cegos", encerrados nas trevas do egoísmo ou da violência, encontram em nós o desafio que Deus lhes 
apresenta de abrir os olhos à luz? 
Os "coxos", impedidos de andar, encontram em nós a proximidade dos caminhos de Deus? 
Os presos, privados da liberdade, escondidos atrás das grades em que a sociedade os encerra, encontram 
em nós a Boa Nova da liberdade? 
Os "pobres", marginalizados, sem voz nem dignidade, sentem em nós o amor de Deus? | 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 | 3º DOMINGO DO ADVENTO | Ano A 

• 1ª LEITURA: Is 35, 1-6a.10 
• SALMO: 145 (146) 
    REF: Vinde, Senhor, e salvai-nos. 
• 2ª LEITURA: Tg 5, 7-10 
• EVANGELHO: Mt 11, 2-11 FALTAM 33 SEMANAS 

VICENTINOS | RECOLHA DE ALIMENTOS E INSCRIÇÕES PARA O CABAZ DE NATAL

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos para os cabazes de Natal, mediante a en-
trega de géneros alimentares, não perecíveis, até ao dia ao dia 12 de Dezembro, no Cartório Paro-
quial. Podem inscrever-se, no Cartório Paroquial, até ao dia 13 de Dezembro, as famílias caren-
ciadas que não recebem alimentos mensais.

NOITE DE ORAÇÃO COMUNITÁRIA

Igreja matriz, 16 Dezembro, 21H30

CONCERTO DE NATAL | O 8 DA TERRA

Salão paroquial, 17 Dezembro, 21H30 

Trazer brinquedos ou bens não perecíveis para famílias carenciadas


