
              17h00: Bicesse (P. Salesianos)

              18h00: Alcabideche (P. Salesianos)

            Malveira (P. José Paulo)  18h00: 

              18h30: Manique (P. Salesianos)

              18h00: Alvide (P. Luis Fialho)

               9h30: Neves (P. Salesianos)

              10h00: Alvide (P. José Paulo)

              10h30: Bic ssee  (P. Salesianos)

              11h15: Alcabideche (P. Salesianos)
 
              11h30: Murches (P. José Paulo)

              11h30: Manique (P. Salesianos)
 
              12h00: Cruz Vermelha (P. Alberto R) 

              18h30: Janes (P. José Paulo)

EVANGELHO
SEGUNDO S. MARCOS  1,40-45 

Morada: Largo de S.Vicente, 2645-080 Alcabideche
Telefone: 21 596 15 06 
Mail: geral@paroquiadealcabideche.pt  
Site: www.paroquiadealcabideche.pt 
|        paroquiadealcabideche

CONTACTOS

Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. 
Prostrou-se de joelhos e suplicou-Lhe: «Se 
q u i s e re s ,  p o d e s  c u r a r - m e » .  J e s u s , 
compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e 
disse: «Quero: fica limpo». No mesmo instante 
o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o 
severamente, despediu-o com esta ordem: «Não 
digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao 
sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés 
ordenou, para lhes servir de testemunho». Ele, 
porém, logo que partiu, começou a apregoar e a 
divulgar o que acontecera, e assim, Jesus já não 
podia entrar abertamente em nenhuma cidade. 
Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter 
com Ele de toda a parte. 

Comentário Homilético

Jesus continua a cumprir a missão que o Pai lhe 
confiou e a anunciar o “Reino”. A proposta do 
“Reino” torna-se uma realidade no mundo e na 
vida dos homens, não só nas palavras, mas 
também nos gestos de Jesus. O Evangelho deste 
Domingo fala-nos de um Deus cheio de amor, de 
bondade e de ternura, que se faz pessoa e que desce 
ao encontro dos seus filhos, que lhes apresenta 
propostas de vida nova e os convida a viver em 

comunhão com Ele e a integrar a sua família. É um 
Deus que não exclui ninguém e que não aceita que, 
em seu nome, se inventem sistemas de 
discriminação ou de marginalização dos irmãos. O 
Deus que somos convidados a descobrir, a amar, a 
testemunhar no mundo, é o Deus de Jesus Cristo – 
isto é, esse Deus que vem ao encontro de cada 
homem, que Se compadece do seu sofrimento, que 
lhe estende a mão com ternura, que o purifica, que 
lhe oferece uma nova vida e que o integra na 
comunidade do “Reino” (nessa família onde todos 
têm lugar e onde todos são filhos amados de Deus). 
A atitude de Jesus em relação ao leproso (bem 
como aos outros excluídos da sociedade do seu 
tempo) é uma atitude de proximidade, de 
solidariedade, de aceitação. Jesus não está 
preocupado com o que é política ou religiosamente 
correcto, ou com a indignidade da pessoa, ou com 
o perigo que ela representa para uma certa ordem 
social… Ele apenas vê em cada pessoa um irmão 
que Deus ama e a quem é preciso estender a mão e 
amar, também. O leproso, apesar da proibição de 
Jesus, “começou a apregoar e a divulgar o que 
acontecera”. S. Marcos sugere, desta forma, que o 
encontro com Jesus transforma de tal forma a vida 
do homem que ele não pode calar a alegria pela 
novidade que Cristo introduziu na sua vida e tem 
de dar testemunho. 

AGENDA DA
PAR QUIAÓ

Missas Dominicais

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

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

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

Colégio do Amor de Deus
De 2ª a Sexta: 18h30 
Sábado: 19h00

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

Recitação do Terço
Matriz de Alcabideche: todos os dias às 18h30  
Salesianos de Manique: todos os dias (excepto 4ª 
feira e Domingo) às 18h30     

Via Sacra
Matriz de Alcabideche: todos as 6ª feira da 
Quaresma às 18h00

Confissões
Matriz de Alcabideche: 2ª a 6ª feira, às 17h30
Alvide: sábados, às 17h00
Salesianos de Manique: todos os dias (excepto 
4ª feira e domingo) das 16h30 às 18h30

Reuniões Permanentes
Legião de Maria
     Alcabideche: Sábados às 15h00
     Alvide: 2ª feira às 09h00
     Bicesse: 4ª feira às 16h00
     hCruz Vermelha: Sábados às 18 15    

Grupo Biblico
3ª feira às 21h00 (durante o mês de Fevereiro as 
reuniões decorrerão na igreja da Cruz Vermelha)

  

Atendimento Paroquial
Cartório 

2ª a 6ª feira, das 14h00 às 19h00  
Sábado das 9h30 às 13h00

Pároco
3ª a 6ª feira, das 17h30 às 19h00
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APASCENTA
“Quem trabalha pelo Reino de Deus 
faz muito, quem reza, faz mais, quem 
sofre faz tudo! (Cardeal Frantisek) 

Quarta Feira de Cinzas
Quarenta dias antes da Páscoa, a Igreja abre 
solenemente o tempo de penitência – a 
Quaresma - em preparação para a celebração 
da Páscoa. É a Quarta-feira de Cinzas. Neste 
dia, após a Liturgia da Palavra, em que se 
proclama o trecho do Evangelho em que 
Cristo recomenda a oração, o jejum e a 
esmola como exercícios de conversão 
realiza-se o rito da imposição das cinzas. 
Elas são sinal de penitência, no sentido de 
conversão. 
No gesto de imposição das cinzas o 
sacerdote diz: “Convertei-vos e crede no 
Evangelho”. A conversão consiste em crer 
no Evangelho. Crer é aderir a ele, viver 
segundo os ensinamentos do Senhor Jesus. 
As cinzas usadas resultam dos ramos usados 
no Domingo de Ramos do ano anterior. 
Lembram, portanto, o Cristo vitorioso sobre 
a morte. Assim, se os cristãos aceitam 
reconhecer sua condição de criaturas 
mortais, e transformar-se em pó, ou seja, 
passar pela experiência da morte, a exemplo 
de Cristo, pela renúncia de si mesmos, 
participarão também da vida que ressurge 
das cinzas. 
Na nossa Paróquia, os horários da Missa de 
Quarta-feira de cinzas serão:
* Cruz Vermelha: 18h00
*Janes: 18h00
* Alvide: 19h00
* Bicesse: 19h00 
* Matriz de Alcabideche: 19h00

Quaresma na Catequese
A partir da proposta apresentada pelo 
Departamento de Catequese do Patriarcado 
de Lisboa, as crianças e adolescentes que 
f requentam os cen tros de ca tequese 
paroquiais farão a sua preparação para a 
Páscoa. Neste caminho quaresmal, em cada 

Domingo, serão desafiados deixarem-se 
guiar pelo Evangelho e a rezar, em grupo e 
em família, a partir da Palavra. Se tem 
crianças, ou jovens na família, ensine-os a 
entrar no espirito desta quadra.

Recolecção Quaresmal
No próximo Sábado, dia 17, teremos a 
recolecção paroquial de Quaresma.  Uma 
manhã de oração e retiro para melhor 
prepararmos o tempo de recolhimento que a 
Igreja nos propõe. Aberto a todos os 
paroquianos, este encontro será no Mosteiro 
das Irmãs Concepcionistas, na Amoreira, 
das 08h00 às 13h00. Não é necessária 
inscrição; apenas levar a sua Bíblia.

MEDITAÇÃO
«Deus pede estrita conta de meu tempo.

E eu vou do meu tempo, dar-lhe conta. 

Mas, como dar, sem tempo, tanta conta

Eu, que gastei, sem conta, tanto tempo?

Para dar minha conta feita a tempo,

O tempo me foi dado, e não fiz conta,

Não quis, sobrando tempo, fazer conta,

Hoje, quero acertar conta, e não há tempo.

Oh, vós, que tendes tempo sem ter conta,

Não gasteis vosso tempo em passatempo.

Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta!

Pois, aqueles que, sem conta, gastam tempo,

Quando o tempo chegar, de prestar conta

Chorarão, como eu, o não ter tempo...

(Frei António das Chagas)


