





Um dia, Jesus orava sozinho, estando com Ele apenas os discípulos. Então 
perguntou-lhes: «Quem dizem as multidões que Eu sou?» Eles responderam: 
«Uns, João Baptista; outros, que és Elias; e outros, que és um dos antigos profe-
tas que ressuscitou». Disse-lhes Jesus: «E vós, quem dizeis que Eu sou?» Pedro 
tomou a palavra e respondeu: «És o Messias de Deus». Ele, porém, proibiu-lhes 
severamente de o dizerem fosse a quem fosse e acrescentou: «O Filho do ho-
mem tem de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos 
sacerdotes e pelos escribas; tem de ser morto e ressuscitar ao terceiro dia». De-
pois, dirigindo-Se a todos, disse: «Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si 
mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga-Me. Pois quem quiser salvar a sua 
vida, há-de perdê-la; mas quem perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á». 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

RESTAURO DO SACRÁRIO, TOCHEIROS E BASE DA IMAGEM DE Nª Sª DA CONCEIÇÃO

Tendo consciência da necessidade de proceder, com urgência, ao restauro e preservação do Sacrário, 
tocheiros e base da imagem de N.ª Sr.ª da Conceição, um grupo de paroquianos assumiu a tarefa de 
levar avante os procedimentos necessários.  
O restauro das peças identificadas, orçará em cerca de 1000€. O reduzido valor apresentado cobrirá 
apenas e parcialmente os materiais a aplicar, já que a técnica de restauro, por razões particulares, não 
pretende auferir qualquer retribuição pelo seu trabalho. Parte do valor já foi angariado, mas ainda falta 
um pouco. As ofertas da comunidade para este fim, poderão ser entregues no Cartório Paroquial.  
"Teu Pai, que vê em segredo, ele mesmo te recompensará.” 



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 58 SEMANAS 

LEITURAS | 12º DOMINGO DO TEMPO COMUM| Ano C 

• 1ª LEITURA: Zac 12,10-11;13,1 
• SALMO: 62 (63) 
    REF: A minha alma tem sede de Vós, meu Deus. 
• 2ª LEITURA: Gal 3, 26-29 
• EVANGELHO: Lc 9,18-24

Dia 24 de Junho, sexta-feira,  
celebra-se a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. 
Haverá exposição do Santíssimo Sacramento, na igreja matriz,  
com início às 17H.
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