



Naquele tempo, as irmãos de Lázaro mandaram dizer a Jesus: «Senhor, o teu amigo está doente». 
Ouvindo isto, Jesus disse: «Essa doença não é mortal, mas é para a glória de Deus, para que por 
ela seja glorificado o Filho do homem». Jesus era amigo de Marta, de sua irmã e de Lázaro. 
Entretanto, depois de ouvir dizer que ele estava doente, ficou ainda dois dias no local onde Se 
encontrava. Depois disse aos discípulos: «Vamos de novo para a Judeia». Ao chegar lá, Jesus 
encontrou o amigo sepultado havia quatro dias. Quando ouviu dizer que Jesus estava a chegar, 
Marta saiu ao seu encontro, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta disse a Jesus: «Senhor, 
se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, tudo o que pedi-
res a Deus, Deus To concederá». Disse-lhe Jesus: «Teu irmão ressuscitará». Marta respondeu: 
«Eu sei que há-de ressuscitar na ressurreição do último dia». Disse-lhe Jesus: «Eu sou a ressur-
reição e a vida. Quem acredita em Mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo aquele que vive 
e acredita em Mim não morrerá para sempre. Acreditas nisto?». Disse-Lhe Marta: «Acredito, 
Senhor, que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo». Jesus comoveu-Se 
profundamente e perturbou-Se. Depois perguntou: «Onde o pusestes?». Responderam-Lhe: «Vem 
ver, Senhor». E Jesus chorou. Diziam então os judeus: «Vede como era seu amigo». Mas alguns 
deles observaram: «Então Ele, que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito que este 
homem não morresse?». Entretanto, Jesus, intimamente comovido, chegou ao túmulo. Era uma 
gruta, com uma pedra posta а entrada. Disse Jesus: «Tirai a pedra». Respondeu Marta, irmã do 
morto: «Já cheira mal, Senhor, pois morreu há quatro dias». Disse Jesus: «Eu não te disse que, se 
acreditasses, verias a glória de Deus?». Tiraram então a pedra. Jesus, levantando os olhos ao Céu, 
disse: «Pai, dou-Te graças por Me teres ouvido. Eu bem sei que sempre Me ouves, mas falei 
assim por causa da multidão que nos cerca, para acreditarem que Tu Me enviaste». Dito isto, 
bradou com voz forte: «Lázaro, sai para fora». O morto saiu, de mãos e pés enfaixados com liga-
duras e o rosto envolvido num sudário. Disse-lhes Jesus: «Desligai-o e deixai-o ir». Então muitos 
judeus, que tinham ido visitar Maria, ao verem o que Jesus fizera, acreditaram n’Ele.  
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PARÓQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO DA AMADORA

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: 914 761 157.

LEITURAS | 5º DOMINGO | QUARESMA | Ano A 
• 1ª LEITURA: Ez 37, 12-14  
• SALMO: 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7)  
    REF: No Senhor está a misericórdia e abundante redenção. 
• 2ª LEITURA: Rm 8, 8-11 
• EVANGELHO: Jo 11, 3-7.17.20-27.33b-45 FALTAM 18 SEMANAS 

VIA SACRA NA IGREJA MATRIZ 

Sextas-feiras da Quaresma, 18H.

SACRAMENTO DO PERDÃO 

Celebração comunitária do Sacramento do Perdão 
com a presença de vários sacerdotes: 
29 de Março, quarta-feira, 21H30: igreja matriz. 
1 de Abril, sábado, 15H30: Mina. 

No dia 2 de Abril, 
DOMINGO DE RAMOS,

começa a SEMANA SANTA. 
A Eucaristia das 11H30, 
inicia-se com procissão 
em volta da igreja. 

Recitação do terço

na capela  
do Cemitério 
da Amadora: 
2 de Abril, 16H. 


