LEITURAS | ASCENSÃO DO SENHOR | Ano C
• 1ª LEITURA: Act 1,1-11
• SALMO: 46 (47)
REF: Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra.
• 2ª LEITURA: Ef 1,17-23
• EVANGELHO: Lc 24,46-53

EXPOSIÇÃO DE TRABALHOS ARTÍSTICOS
DE CRIANÇAS E FAMÍLIAS DA NOSSA CATEQUESE

De dia 21 de Maio a 5 de Junho
- capelas do deambulatório -

CONSELHO PASTORAL PAROQUIAL
3 DE JUNHO | 21H30

Salão paroquial (porta 25)
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

FALTAM 61 SEMANAS

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Está escrito que o Messias havia de sofrer e de
ressuscitar dos mortos ao terceiro dia e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento
e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso.
Eu vos enviarei Aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que
sejais revestidos com a força do alto». Depois Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-Se deles e foi elevado ao Céu.
Eles prostraram-se diante de Jesus, e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus.

RECITAÇÃO DO TERÇO

CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA

5 DE JUNHO | 16H

ILUMINAÇÃO E CORRIMÕES (ACESSO AO CORO ALTO)
Sabendo das dificuldades de acesso ao coro alto da nossa igreja, um grupo de
membros da nossa comunidade deitou mão-à-obra e tomou a iniciativa de
instalar iluminação e corrimões nos três lances de escadas que conduzem
àquele espaço.
Os equipamentos instalados trarão, certamente, mais segurança a todos os
que venham a utilizar aquele acesso.
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 Família.
Inscrições/informações: https://forms.gle/LphqgtLyiZKvK33w5 ou no cartório,
até 31de Maio.
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/

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 prepararmos 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 paroquianos, que poderão entregar o seu contributo (monetário) no cartório.
Convidamos ainda todos os responsáveis dos grupos a fazerem parte do cortejo, trazendo consigo um elemento que os identifique.
Aos que tiverem, convidamo-vos a vestirem as t-shirts JMJ Lisboa 2023, tornando, assim, mais visível, este caminho de preparação em comunidade.
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