






Naquele tempo, os pastores dirigiram-se apressadamente para Belém e encontraram Maria, José e o 
Menino deitado na manjedoura. Quando O viram, começaram a contar o que lhes tinham anunciado 
sobre aquele Menino. E todos os que ouviam admiravam-se do que os pastores diziam. Maria con-
servava todas estas palavras, meditando-as em seu coração. Os pastores regressaram, glorificando e 
louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Quando se 
completaram os oito dias para o Menino ser circuncidado, deram-Lhe o nome de Jesus, indicado 
pelo Anjo, antes de ter sido concebido no seio materno. 

Diante da "boa nova" da libertação, reagimos - como os pastores - com o louvor e a acção de graças? 
Sabemos ser gratos ao nosso Deus pelo seu amor e pelo seu empenho em nos libertar da escravidão? 
Os pastores, após terem tomado contacto com o projecto libertador de Deus, fizeram-se "testemunhas" 
desse projecto. Sentimos, também, o imperativo do testemunho? Temos consciência de que a experiência 
da libertação é para ser passada aos nossos irmãos que ainda a desconhecem? 
Maria "conservava todas estas palavras e meditava-as no seu coração". Quer dizer: ela era capaz de 
perceber os sinais do Deus libertador no acontecer da vida. Temos, como ela, a sensibilidade de estar 
atentos à vida e de perceber a presença - discreta, mas significativa, actuante e transformadora - de Deus, 
nos acontecimentos mais ou menos banais do nosso dia a dia? | in site dos Dehonianos 
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA



A Câmara Municipal da Amadora vai comparticipar a realização de obras de requalificação na Igreja 
Paroquial de Nossa Senhora da Conceição da Amadora, com uma verba no valor de mais de 106 mil euros, 
o que equivale a 75% do custo total da obra. As intervenções a realizar na igreja compreendem a 
reabilitação e pintura das fachadas, a construção de rampa e a instalação de plataforma elevatória para 
acesso ao salão paroquial  por parte de pessoas com mobilidade reduzida. 
A Comunidade está profundamente agradecida à Câmara Municipal da Amadora pelo generoso 
contributo atribuído à Paróquia. 

Esta comparticipação foi aprovada no dia 22 de Dezembro, por unanimidade, em Assembleia Municipal. 
Por isso, só agora estarmos a dar conhecimento desta notícia a toda a Comunidade. 
Um agradecimento, também, à Santa Casa da Misericórdia da Amadora que nos tem acompanhado neste 
processo, e à Pérola Lusa - Construções, que elaborou e ofereceu o projecto de arquitectura da rampa e 
proposta da plataforma elevatória.   
Em breve serão fornecidas mais informações. 

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 | SANTA MARIA, MÃE DE DEUS | Ano A 

• 1ª LEITURA: Num 6,22-27 
• SALMO: 66 (67) 
    REF: Deus Se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. 
• 2ª LEITURA: Gal 4,4-7 
• EVANGELHO: Lc 2,16-21 FALTAM 30 SEMANAS 

TERÇO NA CAPELA DO CEMITÉRIO DA AMADORA

A recitação do terço na capela do Cemitério da Amadora, que habitualmente se realiza no 
primeiro Domingo de cada mês, neste mês de Janeiro é adiado para dia 8, às 16H30. 


