
Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia, em direcção ao monte 

que Jesus lhes indicara. Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns ainda duvida-

ram. Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o poder Me foi dado no Céu e na ter-

ra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, baptizando-as em nome do Pai e do 

Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou 

sempre convosco até ao fim dos tempos». 

Este texto evangélico foi escolhido para o dia da Santíssima Trindade, pois nele 
aparece uma fórmula trinitária usada no baptismo cristão (“em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo”). O nosso texto sugere, antes de mais, que ser baptiza-
do é estabelecer uma relação pessoal com a comunidade trinitária… No dia em 
que fomos baptizados, comprometemo-nos com Jesus e vinculamo-nos com a 
comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A minha vida tem sido coerente 
com esse compromisso? | in site dos Dehonianos 
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SALMO 

 
 
 

LEITURA II 

EVANGELHO    

Dt 4, 32-34.39-40 

32(33), 4-5.6.9.18.1920.22 

 
 
 

Rm 8, 14-17 

Mt 28, 16-20 

 

               Ref: Feliz o povo que o Senhor escolheu para sua herança.  
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 CAMPANHA DO BANCO ALIMENTAR, 
     2 E 3 DE JUNHO 
 

A Comunidade Juvenil da Amadora está 
responsável pela organização da Campa-
nha de Recolha de Alimentos para o Banco 
Alimentar em três supermercados na área 
geográfica da nossa paróquia. Todos os 
paroquianos são convidados a participar 
na recolha, nos dias 2 e 3 de Junho, no 
Continente Bom Dia e no Mini-Preço (jun-
to do Centro de Saúde). Apela-se à partici-
pação de todos num dos turnos (2 horas) 
disponíveis. Para mais informações e ins-
crições, contactar:  

Sandra Ferreiro: 966 206 428. 
Nuno Trindade: 914 915 260.  

 
 
 
 
 

 ALMOÇO COMUNITÁRIO 
 

Realizou-se no passado Domingo, dia 20, 
mais um almoço comunitário, organizado 
e servido pelos “Pedras Vivas”, com cola-
boração de outros membros da nossa co-
munidade, e que contou com a presença 
de 75 pessoas. Um momento que decor-
reu com o agrado de todos. 
O resultado final desta actividade foi de 
450 €. Esta quantia terá como destino a 
amortização da despesa com as obras da 
cozinha e espaços anexos. Qualquer dádi-
va para este fim será muito bem vinda.  

 SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS, 
     31 DE MAIO 
 

Na próxima quinta feira, dia 31, celebra-se 
a SOLENIDADE DO CORPO DE DEUS.  
Horário das celebrações: 
 

IGREJA MATRIZ: 9H30 / 11H30 / 19H00 
CAPELA DA MINA: 10H 

 

 PRIMEIRAS COMUNHÕES 
 

Dia 2 de Junho, sábado, na Eucaristia das 
19H, algumas crianças da nossa Comuni-
dade vão fazer a sua Primeira Comunhão. 
Rezemos por elas e suas famílias. 
 
 

 RECITAÇÃO DO TERÇO, 
    CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA 
 

Dia 3 de Junho, Domingo, pelas 16H, na 
Capela do Cemitério da Amadora, a Irman-
dade do Santíssimo Sacramento e de Nos-
sa Senhora da Conceição da Amadora ori-
enta a recitação do Terço.  
Este momento de oração repetir-se-á nos 
primeiros Domingos de cada mês.  


