
17h00: Bicesse (P. Salesianos)
18h00: Malveira (P. Avelino)
18h00: Alcabideche (P. João Braz)
18h00: Alvide (P. Luís Fialho)
18h30: Manique (P. Salesianos)
18h30 - CAD (P. Alberto Ramos)

9h00: Concepcionistas (P. Luís Fialho)
9h30:  Neves (P. Salesianos)
10h30: Bicesse (P. Salesianos)
11h00: Cruz Vermelha (P. )João Braz
11h30: Manique (P. Salesianos) 
18h00: Lar Alcabideche (P. Luís Fialho)

À ESCUTA DA PALAVRA E  VANGELHO Lc 13, 1-9         

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, vieram contar a Jesus que Pilatos 
mandara derramar o sangue de certos galileus, 
juntamente com o das ví mas que imolavam. Jesus 
respondeu-lhes: «Julgais que, por terem sofrido tal 
cas go, esses galileus eram mais pecadores do que 
todos os outros galileus? Eu digo-vos que não. E se 
não vos arrependerdes, morrereis todos do mesmo 
modo. E aqueles dezoito homens, que a torre de 
Siloé, ao cair, a ngiu e matou? Julgais que eram 
mais culpados do que todos os outros habitantes de 
Jerusalém? Eu digo-vos que não. E se não vos 
arrependerdes, morrereis todos de modo 
semelhante. Jesus disse então a seguinte parábola: 
«Certo homem nha uma figueira plantada na sua 
vinha. Foi procurar os frutos que nela houvesse, 
mas não os encontrou. Disse então ao vinhateiro: 
‘Há três anos que venho procurar frutos nesta 
figueira e não os encontro. Deves cortá-la. Porque 
há-de estar ela a ocupar inu lmente a terra?’. Mas 
o vinhateiro respondeu-lhe: ‘Senhor, deixa-a ficar 
ainda este ano, que eu, entretanto, vou cavar-lhe 
em volta e deitar-lhe adubo. Talvez venha a dar 
frutos. Se não der, mandá-la-ás cortar no próximo 
ano». 

 Comentário 
Com a parábola da figueira estéril, Jesus adverte os 
seus contemporâneos para a necessidade da 
conversão e mudança de mentalidade perante a 
presença do Reino que Ele iniciou e proclamou. Tal 
como o agricultor arranca a figueira que não dá 
fruto, assim acontecerá nas coisas de Deus. Para 
merecermos fazer parte da Vinha do Senhor, que é 
a Igreja, o novo Povo de Deus nascido das águas do 
Bap smo, alimentado pelo pão da Palavra e pelo 
pão da Eucaris a, o Senhor espera de nós frutos;  a 
Paz a germinar nos nossos corações, a Jus ça que 
brota dum coração com fome e sede de Jus ça, a 
Fraternidade dos filhos de Deus, o perdão, 
traduzido em  gestos e a tudes de misericórdia, o 
amor obla vo realizado, o reconhecimento e a 
retribuição do amor a quem nos amou até ao fim – 
Jesus. 
Quaresma é tempo de conversão. A mensagem 
que a Igreja, em nome de Jesus, mais proclama aos 
homens de todos os tempos é esta: «arrependei-
vos e acreditai no Evangelho». Este anúncio é 
permanente, constante, ininterrupto. Porém, nem 
sempre os frutos estão à vista porque nem sempre 
afinamos os nossos critérios com os do Evangelho; 
nem sempre fazemos da relação com Deus um dos 
eixos principais da nossa vida; nem sempre 
fazemos da Palavra de Deus o alimento espiritual 
que nos sacia de razões de viver e de exis r.

Con nua V.S.F.F.

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-feira a 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

Plano de Confissões da Quaresma
ALVIDE-  06 ABRIL - 16H00-18H00
MALVEIRA - 06 ABRIL - 19H00-20H00
MURCHES - 07 ABRIL -10H00-11H30
JANES - 07 ABRIL -17H00-18H30
CRUZ VERMELHA - 10 ABRIL - 18H00-19H00
BICESSE - 13 ABRIL - 15H00-17H00
NEVES - 14 ABRIL - 10H30-12H00
ALCABIDECHE - 16 ABRIL - 17H00-22H00

Reuniões Permanentes
Legião de Maria
     Alcabideche: Sábados, às 15h30
     Alvide: 2ª-feira, às 09h00
     Bicesse: 4ª-feira, às 16h00

    Grupo Bíblico
Alcabideche: 3ª-feira, às 21h00

  Ultreia
    , 4ª-feira, às 21h30Cascais: Igreja da Ressurreição

Outros Eventos da Quaresma
*Aniversário Natalicio do Sr Prior João Bráz : 25 de Março
*Catequese de Adultos: 28 de Março - 5ª-feira, às 21h
*Via Sacra todas as 6ª-feiras da Quaresma, às 10h, na Igreja de 
Alvide
*Via Sacra todas as 6ª-feiras da Quaresma, às 17h45 na Igreja 
Matriz

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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