
              17h00: Bicesse (P. Salesianos)

              18h00: Malveira (P. João Braz)

            Alcabideche (P. Salesianos)  18h00: 

              18h30: Manique (P. Salesianos)

              18h00: Alvide (P. Luis Fialho)

               9h30: Neves (P. João Braz)

              10h00: Alvide (P. Salesianos)

              10h30: Bic ssee  (P. Salesianos)

              11h15: Alcabideche (P. Salesianos)
 
              11h30: Murches (P. João Braz)

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

              18h30: Janes (P. João Braz)

EVANGELHO
SEGUNDO S. MARCOS 10, 2- 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, aproximaram-se de Jesus uns 
fariseus para O porem à prova e perguntaram-
Lhe: «Pode um homem repudiar a sua 
mulher?». Jesus disse-lhes: «Que vos ordenou 
Moisés?». Eles responderam: «Moisés 
permitiu que se passasse um certificado de 
divórcio, para se repudiar a mulher». Jesus 
disse-lhes: «Foi por causa da dureza do vosso 
coração que ele vos deixou essa lei. Mas, no 
princípio da criação, ‘Deus fê-los homem e 
mulher. Por isso, o homem deixará pai e mãe 
para se unir à sua esposa, e os dois serão uma 
só carne’. Deste modo, já não são dois, mas 
uma só carne. Portanto, não separe o homem o 
que Deus uniu». Em casa, os discípulos 
interrogaram-n’O de novo sobre este assunto. 
Jesus disse-lhes então: «Quem repudiar a sua 
mulher e casar com outra, comete adultério 
contra a primeira. E se a mulher repudiar o seu 
marido e casar com outro, comete adultério». 
Apresentaram a Jesus umas crianças para que 
Ele lhes tocasse, mas os discípulos afastavam-
nas. Jesus, ao ver isto, indignou-Se e disse-lhes: 
«Deixai vir a Mim as criancinhas, não as 
estorveis: dos que são como elas é o reino de 
Deus. Em verdade vos digo: Quem não acolher 

o reino de Deus como uma criança, não 
entrará nele». E, abraçando-as, começou a 
abençoá-las, impondo as mãos sobre elas. 

Comentário Homilético
Perante aqueles que O interpelaram se era ou não 
possível, perante a lei, o homem abandonar a esposa 
por qualquer motivo, Jesus defende o compromisso 
matrimonial: apela para a Escritura - «o homem 
deixará pai e mãe para se unir à sal esposa e passarão 
a ser um só»; e confirma o compromisso 
matrimonial, acrescentando: «não separe o homem 
o que Deus uniu». À Luz deste ensinamento, o 
compromisso matrimonial é uno e para toda a vida. 
Não se trata  simplesmente  dum conselho dado aos 
discípulos, mas, mais do que isso, dum princípio 
com a força de lei (divina), duma regra de vida, que 
se destina a preservar a identidade e a dignidade do 
matrimónio: para o bem dos esposos, cujo amor, 
para que o seja, tem a dimensão da eternidade, pois é 
imagem do amor divino; e para o bem dos filhos, 
para os quais é tão importante o amor que os pais 
lhes dedicam como o testemunho do amor dos pais 
entre si. O amor que une os noivos é o amor que 
Deus une: esta é a suprema dignidade do 
Matrimónio.

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, das 18h às19h
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 15h30
     Alvide: 2ª feira às 09h00
     Bicesse: 4ª feira às 16h00
    
Grupo Bíblico

Alcabideche: 3º feira às 21h00

  Ultreia
    Cascais igreja da Ressurreição: 4º feira às 21h30

Reuniões da Semana
  CPM : Alcabideche dia 11 Outubro 21h

  

Atendimento Paroquial
Cartório 

2ª a 6ª feira, das 15h00 às 19h00  
Sábado das 10h00 às 13h00

Pároco
3ª a 6ª feira, das 16h00 às 18h30
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Papa pede duas orações diárias com o terço 
Num comunicado divulgado recentemente pela Santa 
Sé, o Santo Padre pede aos fiéis de todo o mundo que 
orem à Santa Mãe de Deus e coloquem a Igreja sob o 
seu manto protetor, preservando-a dos ataques do 
maligno, o grande acusador. O Papa afirmou que 
apenas a oração pode derrotar o mal. Os grandes 
santos de todas as tradições aconselham, em 
momentos de turbulência espiritual, proteger-se sob o 
manto da Santa Mãe de Deus proferir a oração Sub 
tuum praesidium: «À Vossa proteção recorremos, ó 
Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas 
em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre, de 
todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita». 
O Santo Padre pediu ainda que a oração do terço fosse 
concluída com a oração escrita por Leão XIII: «São 
Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso 
refúgio contra a maldade e as ciladas do demónio. 
Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós 
príncipe da milícia celeste, pelo Divino Poder, 
precipitai ao inferno a satanás e a todos os espíritos 
malignos, que andam pelo mundo para perder as 
almas». 
Por isso, a pedido do Santo Padre, a Rede Mundial de 
Oração lança, neste mês de Outubro, uma campanha 
especial de Oração para que os fiéis de todos os 
Continentes possam invocar Nossa Senhora e o 
Arcanjo Miguel, para que protejam a Igreja nestes 
tempos difíceis. Vivemos na Igreja situações de 
contínuas denúncias de abusos e divisões internas. O 
mal manifesta-se de diversos modos, complicando a 
missão de evangelização da Igreja, chegando até a 
desacreditá-la. Outubro é um mês especialmente 
dedicado ao rosário. Aproveitemos este contexto e 
rezemos o terço todos os dias respondendo assim ao 
pedido feito com veemência pela própria Santíssima 
Virgem nas suas aparições em Fátima e agora 
reforçado pelo Papa Francisco.

Cardeal Patriarca - carta aos diocesanos
Transcrevemos um trecho da carta que o Cardeal 
Patriarca dirigiu à Diocese de Lisboa. O texto completo 
deve ser consultado no site da nossa paróquia. «Além 
da beleza dos espaços e dos ritos, da música e do canto, 
a celebração da fé é chamada a educar para a 
interioridade, para a comunhão e para o silêncio, 
criando momentos que disponham à escuta de Deus. É 
necessário cuidar sempre da formação litúrgica das 
comunidades, para que tanto os que exercem 
ministérios, como toda a assembleia, entrem em 
diálogo com o Senhor. É, por isso, de grande utilidade 
uma permanente catequese mistagógica que introduza 
toda a comunidade na vivência dos tempos litúrgicos e 
na compreensão dos seus símbolos e ritos(...) A 
qualidade da celebração liga-se ao respeito pela sua 
natureza, como a Igreja a dispõe nos livros litúrgicos, 
que condensam séculos de experiência orante, com 
várias possibilidades e aplicações concretas (...) Mas é 
imprescindível que em cada celebração a Palavra seja 
realmente escutada e assimilada e os ritos sejam 
entendidos como gestos de Cristo no seu  corpo 
eclesial. A Liturgia não é ocasião para protagonismos 
que nos distraiam da ação essencial de Cristo, que 
acolhe a vontade do Pai e a isso nos leva, pelo 
Espírito.»

Reunião do Conselho Pastoral
O Conselho Pastoral reuniu na semana passada com 
certa de 30 elementos. Foi uma noite de apresentação 
entre o Sr Prior e os membros dos diversos grupos e 
zonas paroquiais. Em conjunto meditámos acerca do 
objectivo que a Diocese nos propõe para este ano sob 
o lema  Viver a Liturgia. e apresentámos muitas 
propostas de trabalho que visam colmatar as lacunas 
pastorais detectadas na nossa paróquia e dar alento às 
acções que foram iniciadas em anos anteriores, para 
que em conjunto e de forma transversal a todas as 
comunidades, façamos da Igreja uma rede de relações 
fraternas.

MEDITAÇÃO
«Dois amores humanos fazem um amor divino.” 

Venerável Fulton J. Sheen

APASCENTA


