



Quando Judas saiu do cenáculo, disse Jesus aos seus discípulos: «Agora foi glorificado o Filho do 
homem e Deus glorificado n’Ele. Se Deus foi glorificado n’Ele, Deus também O glorificará em 
Si mesmo e glorificá-l’O-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou con-
vosco. Dou-vos um mandamento novo: que vos ameis uns aos outros. Como Eu vos amei, amai-
vos também uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos: se vos amardes uns 
aos outros». 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

DIA EM COMUNIDADE | 21 de Maio

O COP juntou-se ao Agrupamento 55 e à Comunidade 
Juvenil para preparar um encontro no dia 21 de Maio. 
Este Dia em Comunidade iniciará com uma tarde diverti-
da e repleta de jogos e convívio. Seguir-se-á a Eucaristia 
das 19h, um dos momentos altos deste dia, que terminará 
com uma refeição ligeira e um quiz sobre a JMJ.  
Traz um amigo, vizinho, primo ou um colega! 
O ponto de encontro é às 16H na escadaria principal da 
Igreja. A actividade da tarde será direcionada a crianças e 
jovens mas a comunidade também está convidada a estar 
presente 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  de Maio 
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/

FALTAM 63 SEMANAS 

LEITURAS | 5º DOMINGO DE PÁSCOA | Ano C 

• 1ª LEITURA: Act 14,21b-27 
• SALMO: 144 
    REF: Louvarei para sempre o vosso nome, Senhor, meu Deus e meu Rei. 
• 2ª LEITURA: Ap 21,1-5a 
• EVANGELHO: Jo 13,31-33a.34-35

O tema: ”A Caminho". Juntos, cristãos de várias igrejas 
e comunidades cristãs vamos reconhecer, confiar e cele-
brar o nosso Caminho comum: Jesus Cristo. Oraremos 
com e pelos povos ucraniano e russo pela paz.   
Pedimos a cada um que leve uma lata de salsichas para 
enviar para as zonas mais fustigadas pela guerra. 
O Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra, pede para re-
servar bilhetes gratuitos que estão disponíveis também 
no site do Encontro: http://encontrocristao.pt 
No meio de tantas más notícias temos uma muito boa,  
mesmo a melhor: há um Caminho para todos nós! Po-
demos Celebrar ao percorrê-lo! 
Pelas 17H teremos um peddy-paper, “Unidos a Cami-
nho”, para  jovens e menos jovens e, simultaneamente, 
um fórum para reflectirmos sobre o valor da Fé nestes 
inesperados tempos de guerra.   
Detalhes no site http://encontrocristao.pt 

Campanha de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar | 28 e 29 de Maio

Todos os paroquianos são convidados a participarem na recolha de alimentos para o Banco 
Alimentar, durante os dias 28 e 29 de Maio, no ‘Minipreço’ e no ‘Continente Bom Dia’. 
Apelamos à participação de todos num dos turnos. 
Informações e inscrições: Nuno Cardoso (927 268 436) e Liliana Rebelo (964 369 341)

FESTA DA FAMÍLIA | 26 de Junho | Vialonga

“Convido-vos para a Festa da Família, grande encontro presencial diocesano, que decorrerá em Vialonga, 
Vigararia de Vila Franca de Xira, no Domingo 26 de Junho, com o tema “Famílias a caminho da Jornada 
Mundial da Juventude". Podereis encontrar informação no Sector da Pastoral Familiar do Patriarcado de 
Lisboa.” (Cardeal Patriarca de Lisboa). 
Os casais que fazem 10, 25, 50, 60 ou mais anos de casados em 2022 podem receber o Diploma com a 
bênção do Cardeal Patriarca de Lisboa e reservar lugar sentado na Missa de Encerramento da Festa da Fa-
mília. Inscrições/informações aqui: https://forms.gle/LphqgtLyiZKvK33w5  ou no cartório, até 31de Maio. 
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