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Atendimento do Pároco: 3ª a 6ª das 17h30 às 19h00

Atendimento do Cartório Paroquial: 2ª a 6ª feira, das 14h00 às 19h e Sábado das 9h30 às 13h00

CONTACTOS

BOLETIM PAROQUIAL

Naquele tempo, disse Jesus aos príncipes dos 
sacerdotes e aos anciãos do povo: «Ouvi outra 
parábola: Havia um proprietário que plantou 
uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela 
um lagar e levantou uma torre; depois, 
arrendou-a a uns vinhateiros e partiu para longe. 
Quando chegou a época das colheitas, mandou 
os seus servos aos vinhateiros para receber os 
frutos. Os vinhateiros, porém, lançando mão 
dos servos, espancaram um, mataram outro, e a 
outro apedrejaram-no. Tornou ele a mandar 
outros servos, em maior número que os 
primeiros. E eles trataram-nos do mesmo modo. 
Por fim, mandou-lhes o seu próprio filho, 
dizendo: ‘Respeitarão o meu filho’. Mas os 
vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: 
‘Este é o herdeiro; matemo-lo e ficaremos com a 
sua herança’. E, agarrando-o, lançaram-no fora 
da vinha e mataram-no. Quando vier o dono da 
vinha, que fará àqueles vinhateiros?». Eles 
responderam: «Mandará matar sem piedade 
esses malvados e arrendará a vinha a outros 
vinhateiros, que lhe entreguem os frutos a seu 
tempo». Disse-lhes Jesus: «Nunca lestes na 
Escritura: ‘A pedra que os construtores 
rejeitaram tornou-se a pedra angular; tudo isto 
veio do Senhor e é admirável aos nossos olhos’? 
Por isso vos digo: Ser-vos-á tirado o reino de 
Deus e dado a um povo que produza os seus 
frutos». 

Comentário Homilético
No Evangelho, Jesus retoma a imagem da “vinha”. 
Critíca fortemente os líderes judaicos que se 
apropriaram em benefício próprio da “vinha de 
Deus” e que se recusaram sempre a oferecer a Deus 
os frutos que Lhe eram devidos. Jesus anuncia que 
a “vinha” vai ser-lhes retirada e vai ser confiada a 
trabalhadores que produzam e que entreguem a 
Deus os frutos que Ele espera.

Ora, a parábola fala de trabalhadores da “vinha” de 
Deus que rejeitam o “filho” de forma absoluta e 
radical. É provável que nenhum de nós, por um ato 
de vontade consciente, se coloque numa atitude 
semelhante e rejeite Jesus. No entanto, prescindir 
dos valores de Jesus e deixar que sejam o egoísmo, 
o comodismo, o orgulho, a arrogância, o dinheiro, 
o poder, a fama, a condicionar as nossas opções é, 
na mesma, rejeitar Jesus, colocá-l'O à margem da 
nossa existência. 
Como é que, no dia-a-dia, acolhemos e inserimos 
na nossa vida os valores de Jesus? As propostas de 
Jesus são, para nós, valores consistentes, que 
procuramos integrar na nossa existência e que 
servem de alicerce à construção da nossa vida, ou 
são valores dos quais nos descartamos com 
facilidade, sob pressão de interesses egoístas e 
comodistas?

AGENDA DA
PARÓQUIA

Missas Dominicais
              17h00: Bicesse

              18h00: Matriz de Alcabideche

              18h00: Malveira da Serra

              18h30: Salesianos de Manique

              18h00: Alvide

 
              9h30: Capela de Nª. Srª. das Neves

              10h00: Alvide
              10h30: Bicesse

              11h15: Matriz de Alcabideche
 
              11h30: Murches
              11h30: Salesianos de Manique:
 
              12h00: Igreja da Cruz Vermelha: 

              18h00: Lar de Idosos:
              18h30: Igreja de Janes 

Outras Missas da Paróquia
Matriz de Alcabideche
2ª a 6ª feira: 19h00

Salesianos de Manique
De 2ª a Sábado (à exceção de 4.ª feira): 18h30

Hospital de Alcoitão
3ª feira: 17h00; Domingo: 11h30

Colégio do Amor de Deus
De 2.ª a Sábado: 18h30

Mosteiro das Concepcionistas
De 2.ª a Sábado: 8h00
Domingo: 9h00

Recitação do Terço
Salesianos de Manique
Todos os dias às 18h30 
(excepto quarta-feira e domingo)

Matriz de Alcabideche
Todos os dias às 18h30.

Reuniões Permanenentes
     Legião de Maria
     Alcabideche: Sábados às 15h00
     Alvide: Segundas-feiras às 09h00
     Bicesse: Quartas-feiras às 16h00
     Cruz Vermelha: Sábados às 16h00

Formação Bíblica
Terça-feira às 21h00 (Durante o mês de Outubro 
decorrerão na igreja de Alvide)

Confissões
Matriz de Alcabideche
2ª a 6ª feira, às 17h30
Alvide
Sábados, às 17h00

Salesianos de Manique
16h30 às 18h30 excepto 4ª feiras e Domingos
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Meditação
Nossa Senhora (tomando 
um aspeto triste): "Não 
ofendam mais a Deus Nosso 
Senhor que já está muito 
ofendido".
(Aparição de Fátima de 13 
de Outubro de 1917 em 
Fátima, diante de uma 
multidão de 70.000 pessoas, 
sob uma chuva torrencial).

Ordenação Sacerdotal em 
Cascais 
O padre João Paulo Machado 
Freitas será ordenado presbítero 
pelas mãos do Sr. D. Joaquim da 
Silva Mendes no próximo 
Domingo, 15 de Outubro, às 
11 h 0 0 ,  n o  h i p ó d r o m o  d e 
Cascais .  O neossacerdote 
p e r t e n c e  à  c o n g r e g a ç ã o 
missionária do Espírito Santo, é 
natural da Vila de Cascais e 
trabalha atualmente na diocese 
de Malange. Ao futuro padre 
João Paulo desejamos as maiores 
venturas pastorais e a certeza das 
nossas orações.

Paróquia de Alcabideche na 
Voz da Verdade
O órgão oficial do Patriarcado de 
Lisboa – A Voz da Verdade – traz 
es ta  semana uma menção 
especial sobre a paróquia de 
Alcabideche. O motivo de 
vermos encimado o nome da 
nossa paróquia nas páginas do 

semanário diocesano tem a ver 
com o facto de a celebração 
comunitária do próximo dia 29 
d e  O u t u b r o  s e r  a  ú n i c a 
celebração dominical para toda a 
comunidade  paroquia l .  O 
modelo encontrado para a 
celebração do Domingo da 
Palavra nasceu da última reunião 
do Conselho Pastoral Paroquial. 
Quisemos estar em sintonia com 
a proposta do Sr. Patriarca, para 
toda a diocese de Lisboa, e, 
assim, celebrar o Domingo da 
P a l a v r a  d e  u m a  f o r m a 
verdadeiramente comunitária. 
Es ta  ce lebração  p re tende 
constituir também um sinal de 
unidade paroquial. A nossa 
estrutura paroquial é ímpar na 
medida em que assenta num 
território paroquial descontínuo 
formado por oito centros de 
culto. Esta foi a forma escolhida, 
através desta celebração, para 
nos unirmos paroquialmente em 
torno da Palavra de Deus. A 
celebração inter-paroquial 
decorrerá na igreja da Cruz 
Vermelha às 11h00, do próximo 
dia 29 de Outubro.

Oração do Rosário Mês de 
Outubro em Alcabideche
Alcabideche, 21h00: Terço 
comunitário.
Alvide, 19h00: Terço recitado 
pelo Movimento JAM.
Malveira da Serra, 21h00: Terço 
comunitário.
Cruz Vermelha, 18h00: Terço 
comunitário. 

Cartório paroquial: Novos 
espaços de atendimento
Estão concluídas as obras no 
cartório paroquial. Este novo 
espaço está dotado de uma sala 
de atendimento do pároco e de 
um espaço de atendimento ao 
públ ico  para  os  fié is  que 
necessitem dos nossos serviços 

paroquiais.
Conseguiu-se ainda com as 
novas obras uma ligação com o 
edifício que engloba a casa 
paroquial e as salas de catequese 
adjacentes.
O arquivo de todos os registos 
paroquiais ficará doravante aqui 
guardado.

Neste domingo: Festa nas 
Neves.
A comunidade paroquial de 
Nossa Senhora das Neves estará 
em festa neste domingo. A Missa 
solene será celebrada às quinze 
horas, seguindo-se o trajeto 
processional que percorrerá as 
artérias habituais desta zona 
paroquial correspondente a 
Manique de Baixo. 

N o v a  S a l a  d e  R e u n i õ e s 
Paroquiais
As obras da sala de reuniões 
paroquiais em Alcabideche ficou 
finalizada. Trata-se de um mini 
auditório que responderá às 
principais reuniões da nossa 
comunidade cristã. Terá uma 
capacidade para  cerca  de 
sessenta lugares. Lembramos 
que desde que o antigo auditório 
paroquial está a funcionar como 
creche, a paróquia ficou sem uma 
sala capaz de congregar grupos 
superiores a cinquenta pessoas.
Em breve daremos consecução 
às obras do novo auditório 
paroquial que terá capacidade 
para mais de cento e cinquenta 
lugares.

Oferta de Cálices
A família Pombal decidiu oferecer à nossa 
paróquia dois cálices em prata maciça com um 
respetivo lavabo e duas patenas (em prata 
dourada) provenientes da sua extinta capela 
particular. A doação destas duas alfaias litúrgicas 
foi explicada pelos seus doadores: “são peças que 
mais do que uma função decorativa se destinam 
essencialmente ao serviço do culto. Portanto, o 
lugar delas só se compreende no âmbito do 
serviço paroquial”.
A paróquia de Alcabideche fica extremamente 
reconhecida pela generosidade destas valiosas 
alfaias portadoras de grande valor histórico e 
artístico. 

Levantamento Patrimonial
Os serviços do património e bens culturais do 
Patriarcado de Lisboa, a pedido da paróquia de 
Alcabideche, estão a fazer um registo artístico e 
patrimonial, ao nível da estatuária sagrada e das 
alfaias litúrgicas, das oito igrejas paroquiais de 
Alcabideche.
Este trabalho constitui uma medida de segurança 
face ao espólio artístico paroquial. 

Domingo da Palavra
29 de Outubro na Cruz Vermelha às 11h00
Por desejo e indicação de D. Manuel Clemente, o 
ano pastoral de 2017-2018 é dedicado, na nossa 
Diocese de Lisboa, à Palavra de Deus.
O nosso Bispo desafia todas as paróquias a 
fazerem do dia 29 de Outubro o Domingo da 
Palavra. Na nossa Paróquia faremos uma Missa 
única para todas as comunidades, às 11h00, na 
Igreja do Bairro da Cruz Vermelha.
Faremos o compromisso dos Catequistas e será 
entregue uma Bíblia a cada comunidade da nossa 
Paróquia. Os fiéis estão convidados a levar 
também a sua Bíblia pessoal para ser benzida.
Nesse Domingo, dia 29 de Outubro, não haverá 
mais  nenhuma Missa  em nenhuma das 
comunidades da nossa Paróquia. 
À saída das Missas dominicais será entregue um 
folheto detalhado sobre esta celebração. Quem 
não tiver transporte para se deslocar nesse dia até 
ao Bairro da Cruz Vermelha poderá contactar com 
a equipa organizadora de membros do Conselho 
Pastoral Paroquial.

O Grupo Bíblico Paroquial
O Grupo Bíblico Paroquial irá ter um papel de 
itinerância no ano consagrado pelo Patriarcado de 
Lisboa à Palavra de Deus. Durante este mês de 
Outubro os membros do grupo bíblico estarão na 
comunidade paroquial de Alvide, às terças-feiras 
pelas 21h00, para se efetuar a lectio divina 
correspondente às leituras dominicais. 

Bíblias à Venda
No nosso cartório teremos à venda Bíblias neste 
ano pastoral dedicado à Palavra de Deus. 
Procuraremos dispor de uma das melhores 
edições a um preço acessível.

Catequese de Adultos
Queremos de novo iniciar a catequese de adultos 
na nossa paróquia. Mais do que uma simples 
catequese será um meio para aprofundarmos a 
mensagem cristã. As sessões serão quinzenais e só 
se iniciarão mediante a prévia inscrição de um 
número mínimo de formandos.
As inscrições estão a decorrer no cartório 
paroquial.

APASCENTA

Lúcia:"O que queres de mim?". 

Nossa Senhora:
"Que continuem sempre a rezar o terço 
todos os dias”.
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