
17h00: Bicesse (P. João Braz)

18h00: Malveira (P. Avelino)

18h00: Alcabideche (P. Salesianos)

18h30: Manique (P. Salesianos)

18h00: Alvide (P. Luis Fialho)

9h30: Neves (P. João Braz)

10h00: Alvide (P. Alberto R.)

10h30: Bic ssee  (P. Salesianos)

11h15: Alcabideche (P. João Braz) 

11h30: Murches (P. Salesianos)

11h30: Manique   (P. Salesianos)

12h00: Cruz Vermelha (P. Salesianos)

18h00: Lar Alcabideche (P. Luis Fialho)

18h30: Janes (P. João Braz)

À ESCUTA DA PALAVRA
 E  VANGELHO SEGUNDO  S. MARCOS 12, 28b-34   

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, aproximou-se de Jesus um 
escriba e perguntou-Lhe: «Qual é o primeiro 
de todos os mandamentos?». Jesus 
respondeu: «O primeiro é este: Escuta, Israel: 
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. 
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu 
coração, com toda a tua alma, com todo o teu 
entendimento e com todas as tuas forças’. O 
segundo é este: ‘Amarás o teu próximo como 
a  mesmo’. Não há nenhum mandamento 
maior que estes». Disse-Lhe o escriba: «Muito 
bem, Mestre! Tens razão quando dizes: Deus 
é único e não há outro além d’Ele. Amá-l’O 
com todo o coração, com toda a inteligência e 
com todas as forças, e amar o próximo como 
a si mesmo, vale mais do que todos os 
holocaustos e sacri cios». Ao ver que o 
escriba dera uma resposta inteligente, Jesus 
disse-lhe: «Não estás longe do reino de 
Deus». 
E ninguém mais se atrevia a interrogá-l’O. 
 
Comentário 
«Não estás longe do Reino de Deus», disse Jesus 
ao Escriba no diálogo sobre qual era o primeiro dos 

mandamentos. Os dois estavam em perfeita 
sintonia: «amarás ao Senhor teu Deus com todo o 
teu coração e ao próximo como a  mesmo». 
Afinal, o essencial da fé, da religião, deste rio 
espiritual que corre ao longo da história, e à nossa 
beira, é tão simples como isto: «amarás». É o que 
de mais importante Deus nos manda viver. E nós 
complicamos o que é simples, a religião, com mil e 
um preceitos, obrigações, normas. De tanto 
anexarmos à vida cristã corremos o risco de 
escondermos o essencial (o amor). Vejamos o que 
o escriba considerou perante Jesus: «amar vale 
mais que todos os holocaustos e sacri cios». 
Reconhecendo o lugar da liturgia como lugar de 
encontro, porém, ela terá de ser expressão do 
amor, o seu ponto de chegada e ponto de par da. 
«Amarás!» É o Amor que nos manda amar o 
Amor. Haveria necessidade de o Amor ser 
mandado amar? Não deveria o amor ser 
naturalmente amado? Porém, ofuscados pelos 
bens deste mundo, centrados na nossa 
autossuficiência, mergulhados no pecado (do 
egoísmo, da descrença, do materialismo), falta-nos 
a visão da fé, a lucidez existencial, o desejo 
espiritual de amar o Amor sobre todas as coisas. 
Por isso, o Amor manda-nos amar o Amor.

AGENDA DA
PAR QUIAÓ

Missas Dominicais

Outras Missas da Paróquia
Matriz de Alcabideche

2ª a 6ª feira: 19h00

Cruz Vermelha
2ª e 4ª feira: 18h00

Salesianos de Manique
2ª feira a Sábado (excepto 4ª feira): 18h30

Hospital de Alcoitão
3ª feira: 17h00 
Domingo: 11h30

Colégio do Amor de Deus
2ª a : 18h30 6º feira
Sábado: 19h00

Mosteiro das Concepcionistas
2ª feira a Sábado: 8h00
Domingo: 9h00
Exposição do San ssimo Domingo a par r das 15h00

Exposição do San ssimo
* B. Cruz Vermelha: dia 7,  às 17h00

Confissões
* Matriz de Alcabideche: 2ª a 6ª feira, das 18h30 às 19h00
* 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
Alcabide e: 3º feira às 21h00

  Ultreia
    : 4º feira às 21h30Cascais igreja da Ressurreição

Outros Eventos da Semana
Catequese de Adultos: dia 8, às 21h00, em Alcabideche
Despertar da Fé das Escolas de S. Vicente:
     * dia 6 às 16h00 em Alcabideche

      * dia 7 às 16h00 em Janes
       * dia 8 às 16h00 no B. Cruz Vermelha
      * dia 9 às 16h00 em Alvide

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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Encontro Diocesano de Adolescentes Youcat 
Day - 10 de novembro, na Baixa de Lisboa
Na sequência dos anos anteriores o Sector da 
Catequese propõe um encontro diocesano de 
adolescentes com o tema YOUCAT BIBLE DAY. Ao longo 
do dia os adolescentes serão convidados a reflec r 
sobre a sua experiência de vida à luz da  Palavra de Deus 
(catequeses), a anunciar a Palavra (missão de rua), a 
fazer festa (youcat party) e a celebrar a fé (Eucaris a). As 
ac vidades propostas inspiram-se no documento 
preparatório do Sínodo dos Bispos sobre os jovens, a fé 
e o discernimento vocacional e u lizam passagens da 
BÍBLIA JOVEM YOUCAT, que é uma colectânea dos 
trechos bíblicos mais significa vos que ajudam os jovens 
a inspirarem-se na Palavra de Deus.
 O programa é o seguinte:
 09h00-Acolhimento numa igreja da baixa de Lisboa, 
onde se realiza a catequese na qual o grupo se 
inscreveu.
09h30-Catequese
11h00-Conclusão das catequeses e entrega do Kit 
missão-Tempo de missão na rua e almoço
13h00 -Concentração no Terreiro do Paço: Youcat Party
14h30-Caminhada para a igreja de S. Domingos
16h00 -Eucaris a (igreja de S. Domingos)
17h30 -Conclusão
Aquando da inscrição online, cada grupo escolhe uma 
das 11 catequeses previstas para par cipar que são :
1-Ei!You!... não fiques no sofá! Pertencer e par cipar
2-Ei!You!... olha à tua volta! Uma mul dão de 
testemunhas
3-Ei!You!... vamos à luta? Confronto aberto entre pares
4-Ei!You!... ganda monotonia! Viver sem Deus
5-Ei!You!... estás desmembrado? Viver sem Igreja

6- Ei!You!... estás offline? Hiperconectados
7-Ei!You!... arriscas? Quem não arrisca não pe sca
8-Ei!You!... acreditas? Fé
9-Ei!You!... estás a ouvir? Vocação
10-Ei!You!... põe-te a mexer! Missão
11-Ei!You!... entra em ! Silêncio e Oração
Até uma semana antes da realização do encontro será 
comunicado em que igreja se realiza a catequese na 
qual o grupo se inscreveu. 
A inscrição é feita em:
www.catequese.net/documentos/youcat-bible-day-
lx18:819
As inscrições decorrem online até ao dia 04 de 
Novembro. Para qualquer dúvida contactar: 
catequese@patriarcado-lisboa.pt

Viver a Liturgia como Lugar de Encontro
Sessões de Formação Vicarial
No ano dedicado à liturgia, convidamos a comunidade 
(grupos, movimentos, serviços) a participarem nos 
encontros de formação proporcionados pela Diocese, 
de âmbito vicarial, na Igreja da Boa Nova (Estoril), às 
21h30, segundo o calendário apresentado. A entrada é 
livre. Para os novos ministros da Comunhão, estas 
sessões são obrigatórias. Para os que renovam o 
mandato, são obrigatórias as duas últimas.

* Liturgia ao longo da história - 13 Novembro
* Introdução à Liturgia - 11 Dezembro
* Liturgia no espaço e no tempo – 08 Janeiro
* Missa (I) - 12 Fevereiro
* Missa (II) - 12 Março

Reunião dos Pais da Catequese
Convidamos os pais das crianças da catequese a 
par ciparem na reunião de pais, no próximo 
domingo, dia 11 de novembro, na Capela do Lar de S. 
Vicente. Porquê a catequese? Catequese em rede 
com os pais. Serão alguns dos temas. O programa será 
o seguinte: 
10h00 – encontro 
11h15 – eucaris a

MEDITAÇÃO
“A Igreja será jovem quando o jovem for Igreja” 

São João Paulo II

APASCENTA


