
              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 6, 16 

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 dirigiu-Se à sua terra e 
os discípulos acompanharam-n’O. Quando 
chegou o sábado, começou a ensinar na 
sinagoga. Os numerosos ouvintes estavam 
admirados e diziam: «De onde Lhe vem tudo 
isto? Que sabedoria é esta que Lhe foi dada e 
os prodigiosos milagres feitos por suas mãos? 
Não é Ele o carpinteiro, filho de Maria, e 
irmão de Tiago, de José, de Judas e de 
Simão? E não estão as suas irmãs aqui entre 
nós?». E ficavam perplexos a seu respeito. 
Jesus disse-lhes: «Um profeta só é 
desprezado na sua terra, entre os seus 
parentes e em sua casa». E não podia ali fazer 
qualquer milagre; apenas curou alguns 
doentes, impondo-lhes as mãos. Estava 
admirado com a falta de fé daquela gente. E 
percorria as aldeias dos arredores, 
ensinando. 

Comentário Homilético
O Evangelho de hoje fala-nos de uma visita à 

“terra” de Jesus. O texto do Evangelho repete uma 

ideia que aparece também nas outras duas leituras 

deste domingo: Deus manifesta-Se aos homens na 

fraqueza e na fragilidade. Normalmente, Ele não se 

manifesta na força, no poder, nas qualidades que o 

mundo acha brilhantes e que os homens admiram e 

endeusam; mas, muitas vezes, Ele vem ao nosso 

encontro na fraqueza, na simplicidade, na 

debilidade, na pobreza, nas situações mais simples 

e  banais,  nas pessoas mais humildes e 

despretensiosas… 
É preciso que interiorizemos a lógica de Deus, para 

que não percamos a oportunidade de O encontrar, 

de perceber os seus desafios, de acolher a proposta 

de vida que Ele nos faz… 
Jesus assume-Se como um profeta, isto é, alguém a 

quem Deus confiou uma missão e que testemunha 

no meio dos seus irmãos as propostas de Deus. 
A nossa identificação com Jesus faz de nós 

continuadores da missão que o Pai Lhe confiou. 

Sentimo-nos, como Jesus, profetas a quem Deus 

chamou e a quem enviou ao mundo para 

testemunharem a proposta libertadora que Deus 

quer oferecer a todos os homens? 
Nas nossas palavras e gestos ecoa, em cada 

momento, a proposta de salvação que Deus quer 

fazer a todos os homens?  

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 18h00     

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 Bíblico
O Grupo Bíblico interromperá as suas 
reuniões no mês de Julho e Agosto. Os 
encontros serão retomados no início do 
próximo ano pastoral, em Setembro, em 
data a informar. 

  

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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Pe. Tolentino, o novo arcebispo português
O Papa Francisco nomeou no dia 26 de Junho o 
padre José Tolentino Mendonça, vice-reitor da 
Universidade Católica Portuguesa, como 
arquivista e bibliotecário da Santa Sé, 
elevando-o à “dignidade” de arcebispo. O padre 
e pœta madeirense, vice-reitor da UCP, 
orientou este ano o retiro de Quaresma do Papa 
Francisco e seus mais diretos colaboradores, 
entre 18 e 23 de fevereiro em Ariccia, 
localidade nos arredores de Roma. José 
Tolentino Mendonça nasceu em Machico 
(Arquipélago da Madeira) em 1965 e foi 
ordenado padre em 1990; é doutorado em 
Teologia Bíblica. Biblista, investigador, pœta e 
ensaísta, Tolentino Mendonça foi condecorado 
com o grau de Comendador da Ordem de 
Sant'lago da Espada por Aníbal Cavaco Silva, 
presidente da República, em 2015.

Tema do ano pastoral 2018-2019 
No fim deste ano pastoral, dedicado à Palavra 
de Deus, o pensamento está já no próximo ano 
de 2018-2019, cujo tema da nossa Diocese de 
Lisboa será “Fazer viver a Liturgia como lugar 
de encontro”. Este tema surge na continuação 
da receção da Constituição Sinodal de Lisboa e 
quer ajudar a uma maior valorização da Liturgia 
enquanto encontro com o Deus de Jesus Cristo e 
com a comunidade cristã, explicou o Cardeal-
Patriarca ao Conselho Presbiteral. Segundo D. 
Manuel Clemente, estes temas que vão sendo 
propostos para a pastoral da diocese “não 
substituem a ação pastoral do dia-a-dia que 
deve ocupar 95% da ação dos sacerdotes porque 
o grande programa é corresponder às 
necessidades das pessoas com a Palavra de 
Deus e os Sacramentos”. Referindo-se a este 
tema, o Cardeal-Patriarca destacou que, 
naqueles que participam na Eucaristia “há 
pouco conhecimento do que significam os 
diversos ritos da liturgia”, e acentuou que “o 
Domingo é, por excelência, o momento de 
encontro” da comunidade com Jesus Cristo.  

Rezar pelos Sacerdotes 
A Rede Mundial de Oração do Papa promove, de 
6 a 13 de julho de 2018, a campanha “Reze pelos 
sacerdotes”, indo de encontro à intenção do Papa 
para este mês: 'para que os sacerdotes que vivem 
o seu trabalho pastoral com dificuldade e na 
solidão se sintam ajudados e confortados pela 
amizade com o Senhor e com os irmãos'.
A iniciativa tem como objetivo incentivar os 
cristãos a rezar por intenções específicas 
indicadas por sacerdotes que desenvolvem a sua 
missão pastoral em diferentes regiões e vivem 
realidades bem distintas.
Neste sentido, todos os dias, ao longo de oito dias, 
as pessoas que se inscreverem nesta campanha 
recebem um testemunho com as alegrias e 
dificuldades manifestadas por oito sacerdotes e 
uma oração para rezarem pelas intenções 
sugeridas por cada um deles.
Todas as vidas têm as suas fragilidades e solidões, 
que necessitam ser partilhadas e amparadas. O 
sacerdote, como ser humano, tem naturalmente 
as suas dificuldades, sobretudo os que vivem em 
lugares isolados e os que lidam com populações 
vulneráveis e/ou difíceis.
Com esta campanha, a RMOP – Portugal 
pretende não só sensibilizar os cristãos para a 
importância de rezar pelos sacerdotes como 
também promover entre os fiéis leigos a atitude 
de disponibilidade e colaboração com os 
sacerdotes na edificação da Igreja e no anúncio do 
Evangelho. Para se inscrever nesta campanha 
basta aceder através do link
http://eepurl.com/dzgblP. 

MEDITAÇÃO
«Tende grande cuidado em ir à Santa Missa, 
mesmo nos dias da semana, ainda que para isso 
tenhais que sofrer algum incómodo. Pois com isso 
obtereis do Senhor toda a espécie de bênçãos.»

(São João Bosco )

APASCENTA


