
17h00: Bicesse (P. Salesianos)
18h00: Malveira (P. Avelino)

18h00: Alcabideche (P. Carlos G.)

18h00: Alvide (P. Luis Fialho)

18h30: Manique (P. Salesianos)

18h30 - CAD (P Alberto R.)

9h00:Concepcionistas (P. Luis Fialho)
9h30: Neves (P. Salesianos)
10h00: Alvide (P.  )João Braz
10h30: Bicesse (P. )Salesianos
11h15: Alcabideche (P.   ) João Braz
11h30: Murches (P. )Carlos G.
11h30: Manique (P. Salesianos) 
12h00: Cruz Vermelha (P. Alberto R.)
18h00: Lar Alcabideche (P. Luis Fialho)
18h30: Janes (P. )João Braz

À ESCUTA DA PALAVRA
 E  VANGELHO SEGUNDO  S. Lucas 3, 10-18        

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, as mul dões perguntavam a João 
Bap sta: «Que devemos fazer?». Ele respondia-
lhes: «Quem ver duas túnicas reparta com quem 
não tem nenhuma; e quem ver man mentos 
faça o mesmo». Vieram também alguns 
publicanos para serem bap zados e disseram: 
«Mestre, que devemos fazer?». João respondeu-
lhes: «Não exijais nada além do que vos foi 
prescrito». Perguntavam-lhe também os soldados: 
«E nós, que devemos fazer?». Ele respondeu-lhes: 
«Não pra queis violência com ninguém nem 
denuncieis injustamente; e contentai-vos com o 
vosso soldo». Como o povo estava na expecta va 
e todos pensavam em seus corações se João não 
seria o Messias, ele tomou a palavra e disse a 
todos: «Eu bap zo-vos com água, mas está a 
chegar quem é mais forte do que eu, e eu não sou 
digno de desatar as correias das suas sandálias. 
Ele bap zar-vos-á com o Espírito Santo e com o 
fogo. Tem na mão a pá para limpar a sua eira e 
recolherá o trigo no seu celeiro; a palha, porém, 
queimá-la-á num fogo que não se apaga». Assim, 
com estas e muitas outras exortações, João 
anunciava ao povo a Boa Nova». 

Comentário 
«Que havemos de fazer?» era a pergunta recorrente 
colocada a João perante o Bap smo de Penitência 
que ele ministrava. E João respondia: «Quem tem 
duas túnicas reparta com aquele que não tem» e 
ainda «não useis de violência com ninguém». O 
movimento de João Ba sta surge no contexto da 
expecta va da vinda do Messias, que o povo 
acreditava estar iminente. Portanto, era urgente a 
sua preparação. Perante a dúvida, se seria ele próprio 
o Messias, ou deveriam esperar outro, num rasgo de 
humildade, João declarava: «vai chegar quem é mais 
forte do que eu, e não sou digno de lhe desatar as 
correias das sandálias». A humildade é uma marca 
do profeta. E quando não o for, o profeta deixará de o 
ser pois aponta para si mesmo, simples e pobre 
mortal, em vez de orientar para o verdadeiro profeta 
– o Senhor. «Que haveremos de fazer?» é ou deverá 
ser a interrogação de cada homem, que se inquieta 
com a vida, o sen do das coisas, a busca duma 
plenitude, cuja fonte não está em si, mas para além 
de si, que não está neste mundo mas para além 
deste mundo, que vem do Alto e não da terra. Como 
diz Agos nho, «por meio dos bens corporais e 
temporais, procuremos conseguir as realidades 
espirituais e eternas». A fonte, donde correm rios de 
água viva, nasceu no meio de nós: vamos celebrar o 
seu nascimento. 

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 6ª feira
Sábado: 18h30

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

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
*Janes: 3ª feira , dia 18, das 16h00 às 18h00
*Bicesse: 4ª feira,  dia 19, das 16h00 às 18h00

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
    , 4º feira às 21h30Cascais: Igreja da Ressurreição

Outros Eventos da Semana
Catequese de Adultos: 5ª feira, dia 20, às 21h00, em Alcabideche
Concerto de Natal: 6ª feira, dia 21, na Igreja de Alcabideche, às 

18h15, pelo Grupo de Cantares de Bicesse  
Luz da Paz :  6ª feira, dia 21, na Igreja de Alcabideche,  às 21h
Encontro de Acólitos da Paróquia: sábado, dia 22, às 11h, em 

Alcabideche

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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APASCENTA

Pré- Seminário - dois convites aos rapazes
Em pleno tempo de Advento, lembramos a alegria que é poder perguntar pela vontade de Deus a respeito daqueles com quem nos vamos cruzando. Sabemos como o Senhor conta com o ministério do Pré-
Seminário para continuar a dar à Igreja e ao mundo os padres de que precisam. E, concretamente, os padres de que a nossa diocese precisa. Levem este convite aos vossos jovens, se enchermos as talhas com 
água, Jesus poderá fazer o milagre e a festa será garantida! 


