



Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: «Assim como Moisés elevou a serpente no deserto, também o Filho 
do homem será elevado, para que todo aquele que acredita tenha n'Ele a vida eterna. Deus amou tanto o 
mundo que entregou o seu Filho Unigénito, para que todo o homem que acredita n’Ele não pereça, mas 
tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o 
mundo seja salvo por Ele. Quem acredita n'Ele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, 
porque não acreditou no nome do Filho Unigénito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao 
mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que 
pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas 
quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. 

O Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portugeuesa refletiu sobre a situação atual da 
pandemia e decidiu que as celebrações da Eucaristia com a presença da assembleia sejam reto-
madas a partir do dia 15 de março, observando as orientações da CEP de 8 de maio de 2020, em 
consonância com as normas das autoridades de saúde.  

Assim sendo, a celebração da Eucaristia com a presença da assembleia, será retomada, na 
igreja matriz, a partir da próxima 2ª feira, nos horários normais: 

De 2ª feira a sábado, 19H.   |   Domingo: 9H30 / 11H30 / 19H. 
Horário de abertura/fecho da igreja: 

De 2ª feira a 6ª feira: das 9H às 12H e das 17H às 19H30. 
Sábado: das 9H às 12H e das 18H às 20H. 
Domingos: das 9H às 12H30 e das 18H às 20H. 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

Estão disponíveis, 
no cartório paroquial, 
CRUZES e CALVÁRIOS, 
belos trabalhos manufacturados 
por uma paroquiana. 
As receitas das vendas revertem 
para a ajuda financeira da paróquia. 

Cruzes: 3€ 
Calvários: 10€  



LER O EVANGELHO: Jo 3, 14-21  
DESAFIO: Sei de alguém que esteja mais sozinho? Posso minimizar a sua solidão? Ou há alguém com quem já não fale há 
demasiado tempo? É uma boa altura para contactar essa pessoa.  
MENSAGEM DO PAPA, QUARESMA 2021: 
“Viver uma Quaresma de caridade significa cuidar de quem se encontra em condições de sofrimento, abandono ou 
angústia por causa da pandemia de Covid-19. Neste contexto de grande incerteza quanto ao futuro, lembrando-nos 
da palavra que Deus dera ao seu Servo – «não temas, porque Eu te resgatei» (Is 43, 1) –, ofereçamos, juntamente com 
a nossa obra de caridade, uma palavra de confiança e façamos sentir ao outro que Deus o ama como um filho. «Só 
com um olhar cujo horizonte esteja transformado pela caridade, levando-nos a perceber a dignidade do outro, é que 
os pobres são reconhecidos e apreciados na sua dignidade imensa, respeitados no seu estilo próprio e cultura e, por 
conseguinte, verdadeiramente integrados na sociedade» (FT, 187).”  
ORAÇÃO: Deus, «amigo dos homens», ajuda-nos a encontrar, reforçar ou restabelecer a estrada da amizade como um 
dos caminhos para alcançar o teu coração (in Rezar de olhos abertos de José Tolentino Mendonça). Amén. 

Ofertas e donativos recebidos no mês de Fevereiro: 1965€. 
Um agradecimento muito sentido a todos os que contribuiram. Bem hajam pela generosidade! 
As despesas gerais mensais rondam os 4500€.   

   

                                                                                       

SUSTENTO FINANCEIRO DA PARÓQUIA  
Os que desejarem contribuir para o sustento financeiro da paróquia, podem fazê-lo: 
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 / MBway / Transf. bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/ 
     (posteriormente, o Patriarcado distribui pelas paróquias o que foi destinado a cada uma delas). 

Campanha da Quaresma 2021

LEITURAS | 4º Domingo | Quaresma | Ano B 
• 1ª Leitura: 2 Cr 36, 14-16.19-23 
• Salmo: 136(137), 1-2.3.4-5.6 

Ref: Se eu não me lembrar de ti, Jerusalém, fique presa a minha língua. 
• 2ª Leitura: Ef 2, 4-10 
• Evangelho: Jo 3, 14-21

Cartões com pormenores de pinturas 

que estiveram presentes na Exposição

‘Ó DO MUNDO, SENHORA DA TERRA.’

realizada em Dezembro de 2019, 

na igreja matriz.


Continuam disponíveis no cartório paroquial.

http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

