






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-lhes-ão perdoados; e àqueles a quem os retiverdes serão retidos». 

A comunidade cristã só existe de forma consistente, se está centrada em Jesus. Jesus é a sua identidade e a 
sua razão de ser. É n’Ele que superamos os nossos medos, as nossas incertezas, as nossas limitações, para 
partirmos à aventura de testemunhar a vida nova do Homem Novo. As nossas comunidades são, antes de 
mais, comunidades que se organizam e estruturam à volta de Jesus? Jesus é o nosso modelo de 
referência? É com Ele que nos identificamos, ou é num qualquer ídolo de pés de barro que procuramos a 
nossa identidade? Se Ele é o centro, a referência fundamental, têm algum sentido as discussões acerca de 
coisas não essenciais, que às vezes dividem os crentes? 
O Espírito é esse sopro de vida que transforma o barro inerte numa imagem de Deus, que transforma o 
egoísmo em amor partilhado, que transforma o orgulho em serviço simples e humilde. É Ele que nos faz 
vencer os medos, superar as cobardias e fracassos, derrotar o cepticismo e a desilusão, reencontrar a orien-
tação, readquirir a audácia profética, testemunhar o amor, sonhar com um mundo novo. É preciso ter 
consciência da presença contínua do Espírito em nós e nas nossas comunidades e estar atentos aos seus 
apelos, às suas indicações, aos seus questionamentos. | in site dos Dehonianos 
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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 60 SEMANAS 

LEITURAS | ASCENSÃO DO SENHOR | Ano C 

• 1ª LEITURA: Act 2,1-11 
• SALMO: 103 (104) 
    REF: Mandai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a terra. 
• 2ª LEITURA: 1 Cor 12,3b-7.12-13 
• EVANGELHO: Jo 20,19-23

RECITAÇÃO DO TERÇO

CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA 

5 DE JUNHO | 16H

AGRADECIMENTO | CAMPANHA DO BANCO ALIMENTAR |  28-29  de Maio 

A equipa do Banco Alimentar da CJA quer agradecer à comunidade 
pela disponibilidade e serviço que demonstraram em mais uma cam-
panha de recolha de alimentos do BA, só com o vosso apoio é que a 
campanha foi possível.  
Os voluntários da nossa comunidade, distribuídos por três 
supermercados, recolheram um total de 3200 kg.
A todos os voluntários que nos ajudaram nesta campanha, 
o nosso muito obrigado!

Imagens da procissão | 31 Maio
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