
              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. José Paulo)

              10h00: Alvide (P. Salesianos)

              10h30: Bic ssee  (P. Salesianos)

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

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

              18h30: Janes (P. José Paulo)

EVANGELHO
SEGUNDO S. JOÃO 20, 19-23 

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

CONTACTOS

Na tarde daquele dia, o primeiro da 
semana, estando fechadas as portas da 
casa onde os discípulos se encontravam, 
com medo dos judeus, veio Jesus, 
apresentou-Se no meio deles e disse-lhes: 
«A paz esteja convosco». Dito isto, 
mostrou-lhes as mãos e o lado. Os 
discípulos ficaram cheios de alegria ao 
verem o Senhor. Jesus disse-lhes de novo: 
«A paz esteja convosco. Assim como o Pai 
Me enviou, também Eu vos envio a vós». 
Dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: 
«Recebei o Espírito Santo: àqueles a quem 
perdoardes os pecados ser-lhes-ão 
perdoados; e àqueles a quem os retiverdes 
ser-lhes-ão retidos». 

Comentário Homilético
O tema deste domingo é, evidentemente, o 
Espírito Santo. Dom de Deus a todos os crentes, o 
Espírito dá vida, renova, transforma, constrói 

comunidade e faz nascer o Homem Novo. O 
Evangelho apresenta-nos a comunidade cristã, 
reunida à volta de Jesus ressuscitado. Para João, 
esta comunidade passa a ser uma comunidade 
viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito. É 
o Espírito que permite aos crentes superar o medo 
e as limitações e dar testemunho no mundo desse 
amor  que  Jesus  viveu  até  às  úl timas 
consequências. O gesto de Jesus de soprar sobre os 
discípulos reproduz o gesto de Deus ao comunicar 
a vida ao homem de argila (João utiliza, aqui, 
precisamente o mesmo verbo do texto grego de 
Gn 2,7). Com o “sopro” de Deus de Gn 2,7, o 
homem tornou-se um “ser vivente”; com este 
“sopro”, Jesus transmite aos discípulos a vida 
nova e faz nascer o Homem Novo. Agora, os 
discípulos possuem a vida em plenitude e estão 
capacitados – como Jesus – para fazerem da sua 
vida um dom de amor aos homens. Animados pelo 
Espírito, eles formam a comunidade da nova 
aliança e são chamados a testemunhar – com 
gestos e com palavras – o amor de Jesus. 
Finalmente, Jesus explicita qual a missão dos 
discípulos (ver. 23): a eliminação do pecado.   

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
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Banco Alimentar Contra a Fome
À semelhança de anos anteriores, nos próximos 
dias 2 e 3 de junho, irá acontecer por todo o País 
a campanha de recolha de alimentos do Banco 
Alimentar Contra a Fome em supermercados e 
grandes superfícies. O bom resultado desta 
acção e a quantidade de alimentos para distribuir 
a o s  q u e  m a i s  p r e c i s a m  d e p e n d e  d o 
envolvimento de todos. O Banco Alimentar 
apoia, só na área da Grande Lisboa, mais de 400 
instituições, entre as quais Centros Paroquias, 
Conferências Vicentinas, etc. Além de poder 
contribuir poderá também disponibilizar-se 
como voluntário  para fazer turnos de 2 a 3 
horas para recolha de alimentos junto de 
supermercados, durante o fim-de-semana, bem 
como colaborar no armazém. Inscreva-se no 
f o r m u l á r i o  d i s p o n í v e l  n o  s i t e  -  
www.bancoalimentar.pt - abaixo até ao dia 24 de 
maio.

Comunidade do Amor de Deus 
Saudamos a comunidade das Irmãs do Amor de 
Deus pela visita da sua Superiora Provincial, 
Irmã Graça Guedes,que se deslocou, na passada 
quinta-feira, em visitação às suas confrades 
residentes no espaço do Colégio do Amor de 
Deus. O pároco de Alcabideche presidiu à 
Eucaristia, na capela do Colégio, nesse 
importante dia, na vida religiosa das nossas 
Irmãs, na qual houve ainda a renovação da 
promessa de duas leigas do Movimento Secular 
Amor de Deus. Devemos muito, na comunidade 
paroquial, à boa colaboração pastoral e ao 
extraordinário testemunho das nossas Irmãs do 
Amor de Deus a quem desejamos um renovado 
trabalho apostólico de consagração em prol da 
educação de excelência que promovem no seu 
Colégio que se situa na zona pastoral do Pai do 
Vento, na nossa paróquia de Alcabideche. 

APASCENTA
  

“A guerra vai acabar, mas, se não 
deixarem de ofender a Deus, no reinado 

de Pio XI começará outra pior” 
Virgem Maria

Conferência - 28 de Maio
O Padre José Frazão, Provincial da Companhia de 
Jesus irá fazer uma conferência sobre a Exultação 
Apostólica Gaudete et Exsultate (Alegrai-vos e 
Exultai) do Santo Padre Francisco relativa à 
chamada à santidade no mundo actual. Será na 
igreja de Santo António do Estoril pelas 21.30h.

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. 
Poderá consultar o programa completo no site 
da paróquia, ou no cartório paroquial.
Participemos: sigamos o Senhor!

STOP  EUTANÁSIA
O movimento «Stop Eutanásia» promove uma 
manifestação, dia 24 deste mês, das 12h30 às 
14h30, junto ao Palácio de São Bento, em Lisboa. 
Na concentração, este movimento cívico apela aos 
deputados para o valor da vida e lembra-lhes o 
descontentamento popular sobre a legalização da 
eutanásia. No dia 29 deste mês vão ser discutidos 
na Assembleia da República quatro projetos de lei 
que pedem a legalização da eutanásia.

MEDITAÇÃO
Imaginemos um homem que parece o 

mais vil e desprezível de todos, cuja vida 
infame nos horroriza. Pensais que o 

podeis desprezar, não só por 
comparação convosco mesmos, que 
aparentemente viveis em sobriedade, 

justiça e piedade, mas até por 
comparação com outros malfeitores, 

dizendo que ele é o pior de todos. Mas 
sabeis se ele não será um dia melhor 
que vós e se o não é já aos olhos do 

Senhor? 
São Bernardo

Peregrinação a Fátima – testemunho
Em número de 104 fiéis, a nossa paróquia 
realizou mais uma peregrinação ao Santuário de 
Fátima para as celebrações dos dias 12 e 13 de 
maio. A peregrinação foi organizada pelo nosso 
prior, Pe José Paulo, que connosco rezou e 
confraternizou. Para mim estas peregrinações 
são maravilhosas! Posso estar com Deus num dos 
altares mais carismáticos do mundo! Posso 
ajoelhar-me aos pés da mãe que tantos filhos 
acolhe todos os dias, e nestes em especial, e 
agradecer-lhe todas as graças que Deus me 
concede todos os dias na vida. Peço-lhe que não 
me deixe sair dos caminhos de Cristo. É também 
um momento de união com os peregrinos que 
ne la  pa rt ic ipam.  Pa r t i lhamos  afec tos , 
experiências e até o alimento que levámos para 
comer. São momentos de oração, mas também 
momentos de alegria. Espero que o nosso pároco 
continue a fazer estas e outras peregrinações e 
que eu possa estar presente. Se nunca fez parte 
desta família, experimente, vai ver que vai gostar. 
O meu muito obrigado a todos os que tornaram 
possível mais este dia de felicidade. Paula 
(Comunidade de Janes) 

Procissão de Velas 
No próximo Sábado, dia 26 realiza-se em 
Alcabideche a procissão de velas paroquial que 
assinala o final do mês de Maio dedicado a Nossa 
Senhora de Fátima. A partida será da Igreja 
Matr iz  à s  21h00  e pe rco rrerá  as  ruas 
circundantes.

Concerto na Igreja da Cruz Vermelha
No próximo 27 de Maio, incluído num Ciclo 
Mariano, realizar-se-á um concerto pelo Coro 
Polifónico de Cascais e por outro Coro 
Polifónico convidado, proveniente da cidade do 
Barreiro. O concerto terá lugar às 16h00, na 
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no Bairro da 
Cruz Vermelha. A entrada é livre.

Alpha
O percurso do Alpha, iniciado em Março passado 
nas paróquias do Estoril e  Alcabideche 
prossegue com as suas sessões. São vários os 
n osso s  pa ro qu ia nos  que  re sponder am 
positivamente a este desafio e estão a fazer um 
caminho de re(descoberta) da fé. Pode saber mais 
sobre o Alpha em www.portugal.alpha.org.

 


