



Naquele tempo, Jesus encontrou no seu caminho um cego de nascença. Cuspiu em terra, fez com 
a saliva um pouco de lodo e ungiu os olhos do cego. Depois disse-lhe: «Vai lavar-te а piscina de 
Siloé»; Siloé quer dizer «Enviado». Ele foi, lavou-se e começou a ver. Entretanto, perguntavam 
os vizinhos e os que o viam a mendigar: «Não é este o que costumava estar sentado a pedir 
esmola?». Uns diziam: «É ele». Outros afirmavam: «Não é. É parecido com ele». Mas ele próprio 
dizia: «Sou eu». Levaram aos fariseus o que tinha sido cego. Era sábado esse dia em que Jesus 
fizera lodo e lhe tinha aberto os olhos. Por isso, os fariseus perguntaram ao homem como tinha 
recuperado a vista. Ele declarou-lhes: «Jesus pôs-me lodo nos olhos; depois fui lavar-me e agora 
vejo». Diziam alguns dos fariseus: «Esse homem não vem de Deus, porque não guarda o 
sábado». Outros observavam: «Como pode um pecador fazer tais milagres?». E havia desacordo 
entre eles. Perguntaram então novamente ao cego: «Tu que dizes d’Aquele que te deu a vista?». 
O homem respondeu: «É um profeta». Replicaram-lhe então eles: «Tu nasceste inteiramente em 
pecado e pretendes ensinar-nos?». E expulsaram-no. Jesus soube que o tinham expulsado e, 
encontrando-o, disse-lhe: «Tu acreditas no Filho do homem?». Ele respondeu-Lhe: «Quem é, 
Senhor, para que eu acredite n'Ele?». Disse-lhe Jesus: «Já O viste: é quem está a falar contigo». O 
homem prostrou-se diante de Jesus e exclamou: «Eu creio, Senhor».  

Não podemos fechar-nos num pessimismo estéril, decidir que o mundo "está perdido" e que à 
nossa volta só há escuridão... No entanto, também não podemos esconder a cabeça na areia e 
dizer que tudo está bem. Há, objectivamente, situações, instituições, valores e esquemas que 
mantêm o homem encerrado no seu egoísmo, fechado a Deus e aos outros, incapaz de se realizar 
plenamente. O que é que, no nosso mundo, gera escuridão, trevas, alienação, cegueira e morte? 
O que é que impede o homem de ser livre e de se realizar plenamente, conforme previa o 
projecto 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: 914 761 157.

LEITURAS | 4º DOMINGO | QUARESMA | Ano A 
• 1ª LEITURA: 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a 
• SALMO: 22 (23) 
    REF: O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 
• 2ª LEITURA: Ef 5,8-14 
• EVANGELHO: Jo 9,1-41 FALTAM 19 SEMANAS 

VIA SACRA NA IGREJA MATRIZ 

Sextas-feiras da Quaresma, 18H.

Somos todos convidados a juntarmo-nos aos jovens das dioceses de 
acolhimento - Lisboa, Setúbal e Santarém - para a vigília de oração pela 
JMJ, no dia 25 de Março, às 21H30, no Mosteiro dos Jerónimos. 
Em celebração litúrgica da Anunciação do Senhor, este será o momento 
para preparar, em oração, a chegada dos peregrinos que iremos acolher 
naquelas dioceses. 
Ao mesmo tempo, todo o país estará a rezar pela Jornada Mundial da 
Juventude, pela sua preparação, pelos seus frutos e pelos jovens.

SACRAMENTO DO PERDÃO 

Celebração comunitária 
do Sacramento do Perdão 
com a presença de vários sacerdotes: 
29 de Março, quarta-feira, 21H30: matriz. 
1 de Abril, sábado, 15H30: Mina. 

O episódio do cego, relatado no Evangelho de hoje, leva-nos a refletir sobre a nossa fé, a nossa fé em 
Cristo, o Filho de Deus e, ao mesmo tempo, refere-se também ao Baptismo, que é o primeiro Sacramento 
da fé: o Sacramento que nos faz «vir à luz», mediante o renascimento pela água e pelo Espírito Santo; 
assim como aconteceu ao cego de nascença, ao qual se abriram os olhos depois de se ter lavado na água 
do tanque de Siloé. O cego de nascença curado representa-nos quando não nos damos conta de que Jesus 
é a luz, é «a luz do mundo», quando olhamos para outro lado, quando preferimos entregar-nos a 
pequenas luzes, quando vamos às apalpadelas na escuridão. O facto que aquele cego não tenha um 
nome ajuda-nos a contemplar-nos com o nosso rosto e o nosso nome na história. Também nós fomos 
«iluminados» por Cristo no Baptismo e por conseguinte somos chamados a comportarmo-nos como 
filhos da luz. E comportar-se como filhos da luz exige uma mudança radical de mentalidade, uma 
capacidade de julgar homens e situações segundo outra escala de valores, que vem de Deus. Com efeito, o 
sacramento do Baptismo exige a escolha de viver como filhos da luz e de caminhar na luz. Se agora eu 
vos perguntasse: «Acreditais que Jesus é o Filho de Deus? Que vos pode mudar o coração? Que pode 
fazer ver a realidade como Ele a vê, não como nós a vemos? Acreditais que Ele é luz, que nos doa a 
verdadeira luz?». O que responderíeis? Cada um responda no seu coração. | Papa Francisco


