



Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Quem Me ama guardará a minha palavra e meu 
Pai o amará; Nós viremos a ele e faremos nele a nossa morada. Quem Me não ama não guarda a 
minha palavra. Ora a palavra que ouvis não é minha, mas do Pai que Me enviou. Disse-vos estas 
coisas, estando ainda convosco. Mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu no-
me, vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que Eu vos disse. Deixo-vos a paz, dou-
vos a minha paz. Não vo-la dou como a dá o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso co-
ração. Ouvistes o que Eu vos disse: Vou partir, mas voltarei para junto de vós. Se Me amásseis, fi-
caríeis contentes por Eu ir para o Pai, porque o Pai é maior do que Eu. Disse-vo-lo agora, antes de 
acontecer, para que, quando acontecer, acrediteis». 

No dia 31 de Maio, com início às 21H30, terá lugar uma procissão com o 
andor de Nossa Senhora, que este ano será uma oportunidade para nos pre-
pararmos mais intimamente para a JMJ Lisboa 2023 e que contará com a 
dinamização dos jovens da nossa comunidade. Trajecto: Praça da Igreja, Rua 
João XXI, Rua 7 de Junho, Rua Elias Garcia, Rua 1º de Dezembro, Rua 
Roque Gameiro, Rua Aleixo Ribeiro, Rua 1º de Maio, Praça da Igreja.

Para a ornamentação do andor com flores, apelamos à generosidade dos pa-
roquianos, que poderão entregar o seu contributo (monetário) no cartório.  
Convidamos ainda todos os responsáveis dos grupos a fazerem parte do cor-
tejo, trazendo consigo um elemento que os identifique.  
Aos que tiverem, convidamo-vos a vestirem as t-shirts JMJ Lisboa 2023, tor-
nando, assim, mais visível, este caminho de preparação em comunidade.  
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



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 62 SEMANAS 

LEITURAS | 6º DOMINGO DE PÁSCOA | Ano C 

• 1ª LEITURA: Act 14,21b-27 
• SALMO: 66 (67) 
    REF: Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. 
• 2ª LEITURA: Ap 21,10-14.22-23 
• EVANGELHO: Jo 14,23-29

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’. Ape-
lamos 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 
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. 

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS 
DE CRIANÇAS E FAMÍLIAS DA NOSSA CATEQUESE 

- capelas do deambulatório -

NOITE DE ORAÇÃO COMUNITÁRIA | NOC 
27 de Maio | 21H30 | salão paroquial 

- Porta 25 - 
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