






Naquele tempo, disse Jesus: «As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu conheço as minhas 
ovelhas e elas seguem-Me. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão-de perecer e ninguém as 
arrebatará da minha mão. Meu Pai, que Mas deu, é maior do que todos e ninguém pode arrebatar 
nada da mão do Pai. Eu e o Pai somos um só». 

Para os cristãos, o Pastor é Cristo: só Ele nos conduz para as “pastagens verdadeiras”, onde encontramos 
vida em plenitude. Nas nossas comunidades cristãs, temos pessoas que presidem e que animam. Podemos 
aceitar, sem problemas, que eles receberam essa missão de Cristo e da Igreja, apesar dos seus limites e 
imperfeições; mas convém igualmente ter presente que o nosso único Pastor, aquele que somos convida-
dos a escutar e a seguir sem condições, é Cristo. 
As “ovelhas” do rebanho de Jesus têm de “escutar a voz” do Pastor e segui-l’O. Isso significa, concreta-
mente, percorrer o mesmo caminho de Jesus, numa entrega total aos projectos de Deus e numa doação 
total, de amor e de serviço aos irmãos. 
Como distinguimos a “voz” de Jesus, o nosso Pastor, de outros apelos, de propostas enganadoras, de “can-
tos de sereia” que não conduzem à vida plena? Através de um confronto permanente com a sua Palavra, 
através da participação nos sacramentos onde se nos comunica a vida que o Pastor nos oferece e num 
permanente diálogo íntimo com Ele. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



No âmbito da fase diocesana de preparação do Sínodo, foi concluído 
o momento de escuta da comunidade. A síntese elaborada com base 
nos vossos contributos foi enviada à Diocese. 
Agradecemos a todos os que partilharam connosco as suas reflexões 
que tanto enriqueceram a síntese elaborada. 
Rezemos, para que o caminho sinodal que iniciámos e vamos conti-
nuar a percorrer, venha a dar bons frutos.   
Bem hajam! 
Pela equipa coordenadora 
Leonor e Rui 

DIA EM COMUNIDADE

O COP juntou-se ao Agrupamento 55 e à Comuni-
dade Juvenil para preparar um encontro no dia 21 
de Maio. Este Dia em Comunidade iniciará com 
uma tarde divertida e repleta de jogos e convívio. 
Seguir-se-á a Eucaristia das 19h, um dos momentos 
altos deste dia, que terminará com uma refeição li-
geira e um quiz sobre a JMJ.  
Traz um amigo, vizinho, primo ou um colega! 
O ponto de encontro é às 16h00 na Escadaria princi-
pal da Igreja. A actividade da tarde será direcionada a 
crianças e jovens mas a comunidade também está 
convidada a estar presente neste dia para tomar uma 
refeição ligeira às 20h30 e a ficar para o quiz JMJ no 
Salão Paroquial, às 21h30.  
Inscrições para a refeição ligeira* até dia 18 com o 
COP (966 177 942) (*custo 5€) 

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/
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• 1ª LEITURA: Act 13,14.43-52 
• SALMO: 99 (100) 
    REF: Nós somos o povo do Senhor; Ele é o nosso alimento. 
• 2ª LEITURA: Ap 7,9.14b-17 
• EVANGELHO: Jo 10,27-30
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