
              17h00: Bicesse (P. Salesianos)

              18h00: Alcabideche (P. Carlos G)

            Malveira (P. Avelino)  18h00: 

              18h30: Manique (P. Salesianos)

              18h00: Alvide (P. Luis Fialho)

               9h30: Neves (P. Salesianos)

              10h00: Alvide (P. Carlos G)

              10h30: Bic ssee  (P. Salesianos)

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

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

              18h30: Janes (P. Paulino)

EVANGELHO
SEGUNDO S. JOÃO 15, 9-17 

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, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Assim como o Pai Me amou, 
também Eu vos amei. Permanecei no meu 
a m o r.  S e  g u a r d a r d e s  o s  m e u s 
mandamentos, permanecereis no meu 
amor, assim como Eu tenho guardado os 
mandamentos de meu Pai e permaneço no 
seu amor. Disse-vos estas coisas, para que 
a minha alegria esteja em vós e a vossa 
alegria seja completa. É este o meu 
mandamento: que vos ameis uns aos 
outros, como Eu vos amei. Ninguém tem 
maior amor do que aquele que dá a vida 
pelos amigos. Vós sois meus amigos, se 
fizerdes o que Eu vos mando. Já não vos 
chamo servos, porque o servo não sabe o 
que faz o seu senhor; mas chamo-vos 
amigos, porque vos dei a conhecer tudo o 
que ouvi a meu Pai. Não fostes vós que Me 
escolhestes; fui Eu que vos escolhi e 
destinei, para que vades e deis fruto e o 
vosso fruto permaneça. E assim, tudo 
quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele 
vo-lo concederá. O que vos mando é que 
vos ameis uns aos outros». 

Comentário Homilético
Os discípulos são os “amigos” de Jesus. Jesus escolheu-

os, chamou-os, partilhou com eles o conhecimento e o 

projecto do Pai, associou-os à sua missão; estabeleceu 

com eles uma relação de confiança, de proximidade, de 

intimidade, de comunhão. Fazer parte da comunidade 

dos “amigos” de Jesus não é ficar “a olhar para o céu”, 

contemplando e admirando Jesus; mas é aceitar o 

convite que Jesus faz no sentido de colaborar na missão 

que o Pai Lhe confiou e que consiste em testemunhar no 

mundo o projecto salvador de Deus para os homens. 

Nós, os “amigos” de Jesus, temos de ser testemunhas 

desse mundo novo que Deus quer oferecer aos homens 

e que Jesus anunciou na sua pessoa, nas suas palavras e 

nos seus gestos. Estamos, de facto, disponíveis para 

colaborar com Jesus nessa missão? Sobretudo, os 

“amigos” de Jesus devem amar como Ele amou. É esse 

o caminho que Jesus propõe aos seus discípulos (“é este 

o meu mandamento: que vos ameis uns aos outros como 

Eu vos amei”). É aqui que reside a “identidade” dos 

discípulos de Jesus… Os cristãos são aqueles que 

testemunham diante do mundo, com palavras e com 

gestos, que o mundo novo que Deus quer oferecer aos 

homens, se constrói através do amor. O que é que 

condiciona a nossa vida, as nossas opções, as nossas 

tomadas de posição: o amor, ou o egoísmo? 

.

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     
 

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 Maio as 
reuniões decorrerão em Alcabideche)

   Catequese de Adultos
      5ª feira  10 de Maio, às 21h00 

  Atendimento Paroquial
Cartório 

2ª a 6ª feira, das 14h00 às 19h00  
Sábado das 10h às 13h00

Pároco
3ª a 6ª feira, das 17h30 às 19h00
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Maio - mês do Terço
Em Maio, mês dedicado a Nossa Senhora, a 
recitação do terço ganha uma relevância ainda 
maior. Relembramos que na nossa paróquia são 
vários os locais onde diariamente poderá rezar 
esta oração:
Igreja Matriz em Alcabideche 

todos os dias às 21h00 
Igreja de Alvide 

 segunda a sexta às 19h00 
Igreja da Cruz Vermelha 

 segunda a sexta às 18h30 
Igreja de Bicesse 

segunda a sexta, às 19h00
Igreja da Malveira 

 todos os dias às 21h00

Peregrinação Paroquial a Fátima
Neste momento estão encerradas as inscrições 
para a peregrinação a Fátima. No dia 12 de Maio 
levaremos dois autocarros com 100 peregrinos, 
que participarão nas celebrações do Santuário. 

Festas da Catequese
Os próximos meses serão marcados pela 
celebração da Primeira Comunhão e da Profissão 
e Fé das crianças que frequentam os vários 
Centros de Catequese. 
Na Capela das Neves a Primeira Comunhão e a 
Profissão de Fé serão celebradas em simultâneo 
na Eucaristia de Domingo, dia 17 de Junho.

APASCENTA
  

“Oh medianeira e advogada nossa, 
reconciliai-nos com Vosso Filho, 

apresentai-nos a Ele.”
(São Bernardo de Claraval)

Theotokos 
(Mãe de Deus) 
de Vladimir

Dia da Mãe
Para o Dia da Mãe a  Comissão Episcopal do 
Laicado e Família escreveu uma mensagem a elas 
dedicada. Aqui fica um excerto dessa Mensagem 
que pode ler na íntegra em http://www.leigos.pt/
"É bom, belo e justo celebrar o Dia da Mãe: 
agradecer a todas as mães que dia e noite, todos os 
dias e todos os anos, ao longo da sua vida, se 
dedicam ao acolhimento amoroso, à educação e 
ao crescimento integral dos filhos. Ser mãe não 
significa somente colocar no mundo um filho, 
mas é também uma escolha: a de dar a vida. Nada 
há mais nobre e mais santo! As mães são 
verdadeiras beneméritas da sociedade, pois sabem 
cultivar e transmitir, mesmo nos piores 
momentos, a ternura, a dedicação e a força moral. 
São também as mães que transmitem o sentido 
mais profundo da vivência religiosa: nas 
primeiras orações, nos primeiros gestos de 
devoção que uma criança aprende, inscrevendo 
assim, indelevelmente, o valor da fé na vida de 
um ser humano. Queridas mães, obrigado por 
aquilo que nos dais, pelo que sois na família e por 
aquilo que dais à Igreja e à sociedade. Que a 
celebração de mais um Dia da Mãe junte, em 
coro, as nossas vozes à dos decisores políticos e 
económicos, dos agentes culturais e da 
comunicação social e todos nos empenhemos a 
apoiar e a proteger o dom da maternidade que 
começa na fecundação e nunca deixa de se 
manifestar. As mães de todos os tempos têm como 
modelo Maria, Mãe de Jesus.  Que Nossa 
Senhora abençoe todas as mães!  As acolha e 
proteja sob o seu santo manto."

Pároco de Alcabideche com Patriarca 
de Lisboa
O Cardeal-patriarca de Lisboa irá presidir às 
maiores festas religiosas celebradas nos Açores, 
neste fim-de-semana, na cidade de Ponta Delgada, 
na ilha de São Miguel. Tratam-se das festividades 
em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A 
expressão religiosa destas celebrações reveste-se de 
uma grandiosidade que a todos impressiona. A 
Mudança da Imagem do coro baixo para o 
convento, a procissão que percorre as principais 
artérias de Ponta Delgada, considerado o maior 
cortejo processional de Portugal, constituem 
manifestações de uma densidade espiritual difícil de 
caracterizar. Espelham a fé de um povo e a 
singularidade de uma Imagem portadora de um 
rosto de Cristo único, capaz de contagiar os mais 
diversos sentimentos e emoções. 
A transmissão das festividades decorrerá a partir da 
RTP Açores e da estação internacional do canal 
público de televisão (RTP/I), às 17h15 (sábado) e 
17h00 (Domingo) e contará com os comentários do 
nosso Prior, Pe José Paulo. 
Será uma óptima oportunidade para conhecermos 
com mais profundidade esta tradição tão piedosa da 
devoção do nosso povo, neste caso, açoriano.

Peregrinação - Santiago de  
Compostela
Até segunda-feira, dia 7 ainda se poderá inscrever 
para a Peregrinação Paroquial ao Norte de Portugal 
e a Santiago de Compostela. De 8 a 10 de Junho, 
acompanhados pelo Pe. José Paulo, os peregrinos 
percorrerão vários santuários: Nossa Senhora da 
Lapa, Nossa Senhora dos Remédios, Bom Jesus de 
Braga, Sameiro, São Bento de Porta Aberta, Nossa 
Senhora da Peneda, Santiago de Compostela e São 
Martinho de Tibães. 

MEDITAÇÃO
 “Bendito seja o nosso Deus que nos deu a 

sua Mãe por nossa Mãe.”
(Santa Maria Maravilhas de Jesus)

Corpo de Deus em Lisboa
No próximo dia 31 de Maio celebramos a 
Solenidade do Corpo e Sangue de Cristo. Na 
Cidade de Lisboa, estas  Celebrações revestem-
se de particular importância, tendo o seu ponto 
culminante na Procissão do Corpo de Deus. A 
dimensão desta Procissão, pela quantidade de 
pessoas que habitualmente congrega, e a 
dignidade de que se reveste, manifestada no 
profundo ambiente orante que envolve todos os 
que nela participam, constituem uma ocasião 
muito significativa de afirmação de fé e de um 
intenso testemunho cristão no coração da 
Cidade. Em tempo de focalização na boa receção 
da Constituição Sinodal de Lisboa, e de uma 
Igreja que pretende chegar a todos, esta 
Procissão poderá ser uma maneira de Deus tocar 
o coração daqueles que venham a ser 
surpreendidos por ela... 
Todos os que não têm outra Procissão promovida 
localmente (na própria Paróquia, em Paróquias 
vizinhas, ou no âmbito da Vigararia) são 
convidados a participar nesta Procissão em 
Lisboa que parte da Sé Catedral às 17h, 
incrementando, assim, o seu impacto e dando 
maior testemunho de vivência espiritual nas ruas 
da Baixa. Poderá consultar o programa completo 
no site da paróquia, ou no cartório paroquial.
Participemos: sigamos o Senhor!

 


