






Naquele tempo, João Baptista viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo. Era d'Ele que eu dizia: "Depois de mim virá um homem, que 
passou à minha frente, porque existia antes de mim”. Eu não O conhecia, mas para Ele Se ma-
nifestar a Israel é que eu vim baptizar em água». João deu mais este testemunho: «Eu vi o Espírito 
Santo descer do Céu como uma pomba e repousar sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me en-
viou a baptizar em água é que me disse: "Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e repou-
sar é que baptiza no Espírito Santo”. Ora eu vi e dou testemunho de que Ele é o Filho de Deus». 

Importa termos consciência de que Deus tem um projecto de salvação para o mundo e para os homens. A 
história humana não é, portanto, uma história de fracasso, de caminhada sem sentido para um beco sem 
saída; mas é uma história onde é preciso ver Deus a conduzir o homem pela mão e a apontar-lhe, em cada 
curva do caminho, a realidade feliz do novo céu e da nova terra. É verdade que, em certos momentos da 
história, parecem erguer-se muros intransponíveis que nos impedem de contemplar com esperança os 
horizontes finais da caminhada humana; mas a consciência da presença salvadora e amorosa de Deus na 
história deve animar-nos, dar-nos confiança e acender nos nossos olhos e no nosso coração a certeza da 
vida plena e da vitória final de Deus. 
Jesus não foi mais um "homem bom", que coloriu a história com o sonho ingénuo de um mundo melhor e 
desapareceu do nosso horizonte; mas Jesus é o Deus que Se fez pessoa, que assumiu a nossa humanida-
de, que trouxe até nós uma proposta objectiva e válida de salvação e que hoje continua presente e activo 
na nossa caminhada, concretizando o plano libertador do Pai e oferecendo-nos a vida plena e definitiva. Ele 
é, agora e sempre, a verdadeira fonte da vida e da liberdade. Onde é que eu mato a minha sede de liberda-
de e de vida plena: em Jesus e no projecto do Reino ou em pseudo-messias e miragens ilusórias de felici-
dade que só me afastam do essencial? | in site dos Dehonianos 
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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 | 2º DOMINGO | TEMPO COMUM | Ano A 

• 1ª LEITURA: Is 49,3.5-6 
• SALMO: 39(40) 
    REF: Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. 
• 2ª LEITURA: 1 Cor 1,1-3 
• EVANGELHO: Jo 1,29-34 FALTAM 28 SEMANAS 

A Conferência Vicentina de Nª Senhora do Rosário de Fátima agradece 
a todos os Paroquianos que contribuíram generosamente com donati-
vos para os Cabazes de Natal.  
Foram entregues 125 Cabazes de Natal (mais que em anos anteriores) 
a Famílias carenciadas, inscritas no cartório, as quais não são assisti-
das mensalmente com produtos alimentares.  
Os Cabazes levaram: bacalhau, azeite, óleo, grão, arroz, massa, fari-
nha, açúcar, conservas, salsichas, leite e chocolates. Foram entregues 
brinquedos a 470 crianças, das quais 114, no Bairro de Stª Filomena, 
sendo filhos e netos das Famílias assistidas.  

Estamos cada vez mais próximos da JMJ Lisboa 2023!  
Para que a Jornada não seja apenas mais um evento  
e possamos encontrar-nos com Jesus, é importante 
prepararmo-nos, também por meio da oração. Por 
isso, o Comitê Organizador Local (COL) lança-nos o 
desafio de permanecermos unidos a Cristo e uns aos 
outros, em oração, durante 24 horas. Das 15H de sá-
bado, dia 21 Janeiro, até às 15H de Domingo, 22 de 
Janeiro, somos convidados a juntarmo-nos a esta inici-
ativa, que terá lugar na Igreja de Alfragide, e que con-
tará com Adoração ao Santíssimo Sacramento e outras 
dinâmicas de oração.  
Brevemente serão divulgados mais pormenores no 
website e nas redes sociais da paróquia. Fique atento! 
Pode também contactar-nos através do e-mail:  
cop.amadora.jmj2023@gmail.com.   
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