



Naquele tempo, os chefes dos judeus zombavam de Jesus, dizendo: «Salvou os outros: salve-Se a Si 
mesmo, se é o Messias de Deus, o Eleito». Também os soldados troçavam d’Ele; aproximando-se para 
Lhe oferecerem vinagre, diziam: «Se és o Rei dos judeus, salva-Te a Ti mesmo». Por cima d'Ele havia 
um letreiro: «Este é o Rei dos judeus». Entretanto, um dos malfeitores que tinham sido crucificados 
insultava-O, dizendo: «Não és Tu o Messias? Salva-Te a Ti mesmo e a nós também». Mas o outro, 
tomando a palavra, repreendeu-o: «Não temes a Deus, tu que sofres o mesmo suplício? Quanto a nós, 
fez-se justiça, pois recebemos o castigo das nossas más acções. Mas Ele nada praticou de condenável». 
E acrescentou: «Jesus, lembra-Te de Mim, quando vieres com a tua realeza». Jesus respondeu-lhe: 
«Em verdade te digo: Hoje estarás comigo no Paraíso». 

Celebrar a Festa de Cristo Rei do Universo não é celebrar um Deus forte, dominador que Se impõe aos 
homens do alto da sua omnipotência e que os assusta com gestos espectaculares; mas é celebrar um Deus 
que serve, que acolhe e que reina nos corações com a força desarmada do amor. A cruz - ponto de chegada de 
uma vida gasta a construir o "Reino de Deus" - é o trono de um Deus que recusa qualquer poder e escolhe 
reinar no coração dos homens através do amor e do dom da vida. | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

Estado da base da imagem 
de Nª Senhora da Conceição 
antes do restauro que está 
a ser realizado.



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 / MB WAY da paróquia: 914761157.

LEITURAS | JESUS CRISTO, REI DO UNIVERSO | Ano C 

• 1ª LEITURA: 2 Sam 5,1-3 
• SALMO: 121 (122) 
    REF: Vamos com alegria para a casa do Senhor. 
• 2ª LEITURA: Col 1,12-20 
• EVANGELHO: Lc 23,35-43

PREPARAÇÃO PARA O SACRAMENTO DO CRISMA

Estão abertas as inscrições para quem pretenda preparar-se para receber o Crisma.  
O primeiro encontro será no dia 26 de Novembro, às 17H, no Cantinho.

FALTAM 36 SEMANAS 

VICENTINOS | RECOLHA DE ALIMENTOS E INSCRIÇÕES PARA O CABAZ DE NATAL

Os Vicentinos solicitam a contribuição dos paroquianos  para os cabazes de Natal,  
podendo entregar géneros alimentares, não perecíveis,  até ao dia ao dia 12 de Dezembro,  
no Cartório Paroquial. Podem inscrever-se no Cartório Paroquial, até ao dia 13 de Dezembro,  
as famílias carenciadas que não recebem alimentos mensais.

RECEITA DO ALMOÇO/MAGUSTO | 13 Nov: 545,16€. 
A VENDA DE BOLOS E BOLACHAS, realizada pela Comunidade Juvenil à porta da igreja registou o valor de 167€. 
Esta quantia vai permitir a inscrição na JMJ de 2 jovens que não possam pagar. Bem hajam os que contribuíram! 


