
              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. MATEUS 28,16-20

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, os Onze discípulos partiram 
para a Galileia, em direcção ao monte que 
Jesus lhes indicara. 
Quando O viram, adoraram-n’O; mas alguns 
ainda duvidaram. 
Jesus aproximou-Se e disse-lhes: «Todo o 
poder Me foi dado no Céu e na terra. Ide e 
ensinai todas as nações, baptizando-as em 
nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando-as a cumprir tudo o que vos 
mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim 
dos tempos». 

Comentário Homilético
A Solenidade que hoje celebramos não é um 
convite a decifrar o mistério que se esconde 
por detrás de “um Deus em três pessoas”; mas 
é um convite a contemplar o Deus que é amor, 
que é família, que é comunidade e que criou 
os homens para os fazer comungar nesse 
mistério de amor.
Trindade, Movimento de Amor! 
Um mais um igual a um! As matemáticas 

divinas não obedecem à nossa lógica! Com 
efeito, a grande revelação que Cristo veio 
trazer, é que “Deus é Amor”. O Ser de Deus é 
o Amor em estado puro, mais precisamente 
ainda, é amar. Deus nada pode fazer senão 
amar. Ora, o amor não existe se não for 
movimento,  rec iprocidade,  dom e 
acolhimento. Deus, Aquele que Jesus chama 
“Abba”, “papá”, só pode existir como fonte de 
amor. Ele não se pode definir unicamente 
como o “Ser Supremo”. 
O Pai é a fonte que Se dá, eternamente, 
gratuitamente. O Filho surge deste dom como 
a perfeita Imagem do Pai. Quanto ao Espírito, 
Ele é este mesmo Movimento de Amor que 
liga eternamente o Pai e o Filho. É neste 
Movimento que são mergulhados os 
baptizados. 
A vida dos cristãos não é uma realidade 
estática, nem simples conformidade aos 
mandamentos. É movimento de amor, aberto 
aos outros, no próprio movimento de amor 
que é Deus. “Assim como Eu vos amei, amai-
vos uns aos outros”. 

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 
reuniões decorrerão na igreja Matriz em 
Alcabideche)

  

Atendimento Paroquial
Cartório 

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

Pároco
3ª a 6ª feira, das 17h30 às 19h00
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APASCENTA

Ajudar a Paróquia. Uma necessidade.
O presente texto pretende informar os paroquianos da 
real situação das contas de Alcabideche. 
É a primeira vez que abordamos esta temática, 
atendendo a que não constitui nosso hábito, talvez por 
pouco à-vontade da nossa parte, fazer este tipo de 
elucidação que nem sempre, segundo a nossa a 
óptica, se torna a mais simpática. 
Segundo os estudos elaborados pelo Conselho 
Económico paroquial, existem duas únicas fontes de 
receita paroquiais: por um lado, as receitas de 
ofertórios e do cartório; por outro, as taxas 
respeitantes à ocupação das capelas funerárias. destas 
receitas é feito o pagamento de sacerdotes e demais 
gastos paroquiais. 
Que conclusão podemos inferir daqui? 
Em primeiro lugar, não queremos incorrer num 
discurso fatalista no sentido de alertarmos a paróquia 
de que estamos na eminência da penúria. Nada disso. 
Todavia, é preciso prevenir o futuro, caso contrário, 
pela sua dispersão, Alcabideche, não será sustentável. 
Uma das imprescindíveis colaborações que se pede à 
comunidade paroquial é a ocupação das capelas 
funerárias paroquiais. Se estes espaços litúrgicos 
permanecerem vazios em detrimento de crematórios 
e de outros espaços fúnebres particulares 
(propriedades de agências funerárias), dificilmente a 
paróquia poderá ser sustentável. Não se trata de 
competir com outros serviços ou agentes fúnebres, 
mas tão-somente o alerta de que desde que o 
crematório abriu há dois anos que a ocupação das 
capelas paroquiais desceu abruptamente. Tal situação 
era previsível. 
Este pedido, claro está, faz sentido se o nosso relato 
disser alguma coisa à sensibilidade cristã dos 
paroquianos de Alcabideche. Neste sentido que 
estamos a efectuar remodelações profundas nas 
capelas paroquiais de Alcabideche, dotando-as de 
uma maior qualidade, pois, são as que têm a maior 
taxa de ocupação na paróquia. 
Esperemos que tais melhoramentos correspondam a 
uma procura paroquial efectiva relativamente aos 
serviços que pretendemos oferecer. É a saúde das 
nossas contas que está em causa. 

D. António Marto nomeado Cardeal
No Domingo de Pentecostes o Papa Francisco 
nomeou cardeal D. António Marto, bispo de Leiria-
Fátima, de 71 anos. “Apraz-me anunciar que a 29 de 
junho haverá um Consistório para a nomeação de 14 
novos cardeais, cuja proveniência exprime a 
universalidade da Igreja que continua a anunciar o 
amor misericordioso de Deus a todos os homens da 
terra.”, disse o Santo Padre. O nome de D. António 
Marto faz parte  duma lista que inclui colaboradores 
diretos do Papa e algumas surpresas, como 
responsáveis do Paquistão, Peru ou Madagáscar. 
Esta decisão, que enche de alegria a Igreja 
portuguesa, é também um sinal de reconhecimento 
pelo trabalho que tem sido desenvolvido na diocese 
e no santuário por D. António Marto.

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 Banco Alimentar apoia, só na 
área da Grande Lisboa, mais de 400 instituições, 
entre as quais Centros Paroquias, Conferências 
Vicentinas, etc. Contribuamos com generosidade.

Peditório da Cáritas – resultado
Em carta dirigida à nossa paróquia, a Cáritas 
Diocesana de Lisboa informou que o peditório 
realizado no passado mês de Março angariou um 
total de 96,75€. A Cáritas agradece “toda a 
colaboração, não esquecendo igualmente o enorme 
esforço de todos os paroquianos que, á sua guarda, 
serviram na realização do peditório”.

MEDITAÇÃO
«Paulo foi derrubado para ser cegado; 

foi cegado para ser mudado; 
foi mudado para ser enviado; 

foi enviado para que a verdade aparecesse.”

(Santo Agostinho)


