
              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. 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 16, 15-20 

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, Jesus apareceu aos Onze e 
disse-lhes: «Ide por todo o mundo e pregai o 
Evangelho a toda a criatura. Quem 
acreditar e for baptizado será salvo; mas 
quem não acreditar será condenado. Eis os 
milagres que acompanharão os que 
acreditarem: expulsarão os demónios em 
meu nome; falarão novas línguas; se 
pegarem em serpentes ou beberem veneno, 
não sofrerão nenhum mal; e quando 
impuserem as mãos sobre os doentes, eles 
ficarão curados». E assim o Senhor Jesus, 
depois de ter falado com eles, foi elevado ao 
Céu e sentou-Se à direita de Deus. Eles 
partiram a pregar por toda a parte e o 
Senhor cooperava com eles, confirmando a 
sua palavra com os milagres que a 
acompanhavam.»

Comentário Homilético
A Solenidade da Ascensão de Jesus que hoje 

celebramos sugere que, no final do caminho percorrido 

no amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão 

com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou o 

testemunho e que somos nós, seus seguidores, que 

devemos continuar a realizar o projecto libertador de 

Deus para os homens e para o mundo. No Evangelho, 

Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a 

vencer a desilusão e o comodismo e envia-os em 

missão, como testemunhas do projecto de salvação de 

Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar 

os discípulos e, através deles, a oferecer aos homens a 

vida nova e definitiva.  Jesus foi ao encontro do Pai, 

depois de uma vida gasta ao serviço do “Reino”; deixou 

aos seus discípulos a missão de anunciar o “Reino” e de 

torná-lo uma proposta capaz de renovar e de 

transformar o mundo. Celebrar a ascensão de Jesus 

significa, antes de mais, tomar consciência da missão 

que foi confiada aos discípulos e sentir-se responsável 

pela presença do “Reino” na vida dos homens. Estou 

consciente de que a Igreja – a comunidade dos 

discípulos de Jesus, a que eu pertenço também – é hoje a 

presença libertadora e salvadora de Jesus no meio dos 

homens? Como é que eu procuro testemunhar o 

“Reino” na minha vida de todos os dias – em casa, no 

trabalho ou na escola, na paróquia, na comunidade 

religiosa? O confronto com o mundo gera muitas vezes, 

nos discípulos, desilusão, sofrimento, frustração. Nos 

momentos de decepção e de desilusão convém, no 

entanto, recordar as palavras de Jesus: “Eu estarei 

convosco até ao fim dos tempos”. Esta certeza deve 

alimentar a coragem com que testemunhamos aquilo 

em que acreditamos.

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)

  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

 20
DOMINGO

SÁBADO

19
MAIO

VII Domingo da Páscoa - Domingo da Ascenção do Senhor
13/05/2018  ANO 3 - NÚMERO 2 - 8 

MAIO



Semana da Vida
Celebramos  de 13 a 20 de Maio a SEMANA DA 
VIDA. Este ano, o destaque vai para o tema da 
Eutanásia, conhecendo o que a Igreja defende e 
propõe. Como “mãe e mestra da vida”, com 
humildade, a Igreja tem de estar sem medo na 
primeira linha da defesa da vida, lembrando que 
este dom é uma tarefa infinita, que não cabe na 
frieza das leis e tem de ser acompanhado pela 
compaixão e misericórdia.
Em 2016, os nossos bispos publicaram o 
documento “Eutanásia: o que está em jogo? 
Contributos  para  um diálogo sereno e 
humanizador”  que  pode  consultar  em 
www.conferenciaepiscopal.pt 

Para rezar especialmente esta semana, aqui fica a 

ORAÇÃO PELA VIDA.

Pai Santo, Amor Criador,
Senhor da vida, Deus providente

e todo-poderoso: desde toda a
eternidade quisestes o ser e a vida de
cada um de nós, e enviastes o vosso

Filho ao mundo a fim de que tenhamos
a Vida e a tenhamos em abundância.
Dai-nos o vosso Espírito vivificante

para que, sempre, em qualquer
circunstância e sem excepção alguma,

defendamos, amemos e sirvamos a
vida, dignidade, direitos e integridade

de cada ser humano - desejado
ou imprevisto, são ou enfermo,

escorreito ou deficiente - desde o
momento da sua concepção, ou fase
unicelular, e em todas as fases da sua

existência até à morte natural, e,
indo, assim, ao vosso encontro,
alcancemos a felicidade eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo,

vosso Filho, que é Deus convosco
na unidade do Espírito Santo. 

Ámen.

Dia Mundial das Comunicações Sociais 
No dia 13 de Maio a Igreja assinala o Dia Mundial 
das Comunicações Sociais. Na sua Mensagem para 
este dia, o Papa Francisco destaca a importância 
dos responsáveis dos meios de comunicação social 
e por todos os que fazem da Comunicação a sua 
vida profissional, para que sintam a força 
libertadora da verdade nas suas decisões editoriais 
e na produção de conteúdos, sejam informativos ou 
de entretenimento; relembra o papel dos 
Jornalistas, para que sejam os primeiros a 
salvaguardar o valor da sua profissão, cumprindo o 
papel de mediadores da verdade na divulgação de 
notícias; reforça a responsabilidade de todos nós, 
para que nos sintamos comprometidos e 
envolvidos na prevenção da difusão de notícias 
falsas, tanto pela verdade que colocamos naquilo 
que comunicamos no nosso quotidiano, quer pela 
capacidade de criarmos um distanciamento crítico 
em relação ao que vemos, ouvimos e lemos.

Peregrinação a Santiago
Recebemos já inscrições suficientes para assegurar 
a realização da Peregrinação aos Santuários do 
Norte de Portugal e a Santiago de Compostela!
Neste momento ainda existem vagas por isso quem 
desejar poderá fazer a sua inscrição no Cartório 
Paroquial. 

Concerto na Igreja Matriz
No próximo 20 de Maio, às 16h00, incluído num 
Ciclo Mariano, realizar-se-á um concerto pelo 
Coro Polifónico de Cascais na nossa Igreja 
Matriz. 
A entrada é livre.

APASCENTA
  “Ó Maria, Virgem santa, feliz sois vós! 

Fostes sempre toda de Deus.”

( Santo Afonso Maria de Ligório )

 


