
              17h00: Bicesse (P. Salesianos)

              18h00: Alcabideche (P. José Paulo)

            Malveira (P. Avelino)  18h00: 

              18h30: Manique (P. Salesianos)

              18h00: Alvide (P. Luis Fialho)

               9h30: Neves (P. José Paulo)

              10h00: Alvide (P. Salesianos)

              10h30: Bic ssee  (P. José Paulo)

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

              11h30: Manique (P. Salesianos)
 
              12h00: Cruz Vermelha (P. José Paulo) 

              18h30: Janes (P. Paulino)

EVANGELHO
SEGUNDO S. JOÃO 2, 13-25 

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

CONTACTOS

Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a 
Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de 
bois, de ovelhas e de pombas e os cambistas sentados 
às bancas. Fez então um chicote de cordas e 
expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os 
bois; deitou por terra o dinheiro dos cambistas e 
derrubou-lhes as mesas; e disse aos que vendiam 
pombas: «Tirai tudo isto daqui; não façais da casa 
de meu Pai casa de comércio». Os discípulos 
recordaram-se do que estava escrito: «Devora-me o 
zelo pela tua casa». Então os judeus tomaram a 
palavra e perguntaram-Lhe: «Que sinal nos dás de 
que podes proceder deste modo?». Jesus respondeu-
lhes: «Destruí este templo e em três dias o 
levantarei». Disseram os judeus: «Foram precisos 
quarenta e seis anos para se construir este templo e 
Tu vais levantá-lo em três dias?». Jesus, porém, 
falava do templo do seu corpo. Por isso, quando Ele 
ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se 
do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na 
palavra de Jesus. Enquanto Jesus permaneceu em 
Jerusalém pela festa da Páscoa, muitos, ao verem os 
milagres que fazia, acreditaram no seu nome. Mas 
Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos 
e não precisava de que Lhe dessem informações 
sobre ninguém: Ele bem sabia o que há no homem. 

Comentário Homilético
No Evangelho, Jesus apresenta-Se como o “Novo 

Templo” onde Deus Se revela aos homens e lhes 
oferece o seu amor. Convida-nos a olhar para Jesus e 
a descobrir nas suas indicações, no seu anúncio, no 
seu “Evangelho” essa proposta de vida nova que 
Deus nos quer apresentar. Qual é o verdadeiro culto 
que Deus espera? Evidentemente, não são os ritos 
solenes e pomposos, mas vazios, estéreis e balofos. O 
culto que Deus aprecia é uma vida vivida na escuta 
das suas propostas e traduzida em gestos concretos de 
doação, de entrega, de serviço simples e humilde aos 
irmãos. Quando somos capazes de sair do nosso 
comodismo e da nossa auto-suficiência para ir ao 
encontro do pobre, do marginalizado, do estrangeiro, 
do doente, estamos a dar a resposta “litúrgica” 
adequada ao amor e à generosidade de Deus para 
connosco. Ao gesto profético de Jesus, os líderes 
judaicos respondem com incompreensão e 
arrogância. Consideram-se os donos da verdade e os 
únicos intérpretes autênticos da vontade divina. 
Instalados nas suas certezas e preconceitos, nem 
sequer admitem que a denúncia que Jesus faz esteja 
correcta. A sua auto-suficiência impede-os de ver 
para além dos seus projectos pessoais e de descobrir 
os projectos de Deus. Trata-se de uma atitude que, 
mais uma vez, nos questiona… Quando nos 
barricamos atrás de certezas absolutas e de atitudes 
intransigentes, podemos estar a fechar o nosso 
coração aos desafios e à novidade de Deus.

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 na Quaresma
Matriz de Alcabideche: 6ª feira às 18h00
Alvide: 5ª feira às 10h00
Bicesse: 6ª feira às 19h00

    Cruz Vermelha: 4ª feira às 18h30
    Malveira: 6ª feira às 21h00
 
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 Março as 
reuniões decorrerão na Capela NS das Neves)
 

Catequese de Adultos
    5ª feira 8 de Março, às 21h00 

  
Atendimento Paroquial
Cartório 

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

 11
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MARÇO
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APASCENTA
“  Não há dor na terra 

que o Céu não possa curar.”
 ( S. Thomas More)

Na clausura eterna
Partiu esta semana, para a eternidade, uma 
presença habitual na nossa paróquia, quer nas 
mais distintas celebrações do ano litúrgico, quer 
nas múltiplas ações da nossa comunidade 
paroquial. O sacerdote sente-se pai duplamente 
em dois momentos marcantes da vida pastoral: 
no batismo quando introduz novos filhos na 
Igreja e quando se despede, nas exéquias 
fúnebres, desses mesmos filhos. Neste sentido, 
estas breves palavras espelham o afecto sincero 
à amizade e à dedicação abnegada deste 
paroquiano. Valentim Marques foi pioneiro, 
através do Movimento dos Cursos de 
Cristandade, daquilo que hoje se evoca como 
uma necessidade fundamental no processo de 
evangelização: o chamado primeiro anúncio. 
Muitas vozes se erguem a dizer que hoje já não 
bas t am os  p rocessos  t rad ic iona i s  da 
evangelização paroquial: catequese, reuniões 
paroquiais, celebração dos sacramentos... hoje, 
será necessário chegar a quem anda nas franjas 
da fé, aos que esperam sinais para se encontrar 
com o Cristo escondido pelas vicissitudes da 
vida, através da proposta "vem e vê". No seu 
jeito único de se fazer próximo e de estabelecer 
diálogo com quem ele se cruzava, o sr. Valentim 
como era conhecido na nossa paróquia, fez 
chegar Cristo através dos cursos de cristandade 
a uma considerável falange de cristãos que 
esperavam há muito encontrar-se o Senhor dos 
senhores. Aqui fica, nestas breves linhas, a 
expressão da nossa saudade, a nossa gratidão 
pela obra salvífica de primeiro anúncio que 
encetou, enquanto cristão comprometido na 
construção do Reino de Deus, em Alcabideche. 
Que descanses em paz, querido amigo, na 
"clausura eterna", onde Deus te está mais 
próximo do nunca, face a face.

24 horas para o Senhor
O Papa Francisco desafia as igrejas do mundo 
inteiro a terem 24 horas consecutivas de 
adoração no próximo fim de semana.  Na Igreja 
Matriz de Alcabideche, das 20h00 de dia 9 de 
Março (sexta-feira) até às 18h00 de dia 10 de 
Março (Sábado) teremos um tempo permanente 
de adoração ao Santíssimo, e cada hora será 
conduzida por um dos grupos pastorais da 
nossa Paróquia.

Grupo Biblico
O Grupo Bíblico da nossa Paróquia continua a 
reunir-se em cada terça-feira, às 21h00, para 
partilhar e preparar a Liturgia da Palavra de 
cada Domingo, e no mês de Março os encontros 
são na Capela das Neves, em Manique

MEDITAÇÃO
O dia mais belo: hoje

A coisa mais fácil: errar

O maior obstáculo: o medo

O maior erro: o abandono

A raiz de todos os males: o egoísmo

A distração mais bela: o trabalho

A pior derrota: o desânimo

Os melhores professores: as crianças

O que traz felicidade: ser útil aos demais

O pior defeito: o mau humor

A pessoa mais perigosa: a mentirosa

O pior sentimento: o rancor

O presente mais belo: o perdão

O mais imprescindível: o lar

A sensação mais agradável: a paz interior

A maior protecção efectiva: o sorriso

O maior remédio: o otimismo

A maior satisfação: o dever cumprido

A força mais potente do mundo: a fé

As pessoas mais necessárias: os pais

A mais bela de todas as coisas: O AMOR!

Santa Teresa de Calcutá


