



Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa onde os 
discípulos se encontravam, com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-Se no meio deles e disse-
lhes: «A paz esteja convosco». Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram 
cheios de alegria ao verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: «A paz esteja convosco. Assim 
como o Pai Me enviou, também Eu vos envio a vós». Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados; e àqueles 
a quem os retiverdes serão retidos». Tomé, um dos Doze, chamado Dídimo, não estava com eles 
quando veio Jesus. Disseram-lhe os outros discípulos: «Vimos o Senhor». Mas ele respondeu-
lhes: «Se não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se não meter o dedo no lugar dos cravos e a 
mão na seu lado, não acreditarei». Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez em casa e 
Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-Se no meio deles e disse: «A 
paz esteja convosco». Depois disse a Tomé: «Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos; aproxima 
a tua mão e mete-a no meu lado; e não sejas incrédulo, mas crente». Tomé respondeu-Lhe: «Meu 
Senhor e meu Deus!» Disse-lhe Jesus: «Porque Me viste acreditaste: felizes os que acreditam sem 
terem visto». Muitos outros milagres fez Jesus na presença dos seus discípulos, que não estão 
escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para acreditardes que Jesus é o Messias, o Filho 
de Deus, e para que, acreditando, tenhais a vida em seu nome. 

A comunidade tem de ser o lugar onde fazemos, verdadeiramente, a experiência de Jesus ressuscitado. É 
nos gestos de amor, de partilha, de serviço, de encontro, de fraternidade, que encontramos Jesus vivo, a 
transformar e a renovar o mundo. É isso que a nossa comunidade testemunha? Quem procura Cristo en-
contra-O em nós? | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

MARÇO |   RECEITAS: 7839.55€   |   DESPESAS: 7141.33€

BANCA DO ‘OBRIGADO!’ (Março): 625€. 


Bem hajam os que “levam o que querem e deixam o que podem!” 

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 / MBway / Transferência bancária, em http://ofertas.patriarcado-lisboa.pt/

FALTAM 66 SEMANAS 

LEITURAS | 2º DOMINGO DE PÁSCOA | Ano C 
• 1ª LEITURA: Actos 5,12-16 
• SALMO: 117 (118) 
    REF: Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. 

• 2ª LEITURA: Ap 1,9-11a.12-13.17-19 
• EVANGELHO: Jo 20,19-31


