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

À ESCUTA DA PALAVRA E  VANGELHO Lc 4, 1-13         

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, cheio do Espírito Santo, 
re rou-Se das margens do Jordão. Durante 
quarenta dias, esteve no deserto, conduzido pelo 
Espírito, e foi tentado pelo Diabo. Nesses dias não 
comeu nada e, passado esse tempo, sen u fome. O 
Diabo disse-lhe: «Se és Filho de Deus, manda a esta 
pedra que se transforme em pão». Jesus 
respondeu-lhe: «Está escrito: ‘Nem só de pão vive o 
homem’». O Diabo levou-O a um lugar alto e 
mostrou-Lhe num instante todos os reinos da terra 
e disse-Lhe: «Eu Te darei todo este poder e a glória 
destes reinos, porque me foram confiados e os dou 
a quem eu quiser. Se Te prostrares diante de mim, 
tudo será teu». Jesus respondeu-lhe: «Está escrito: 
‘Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás 
culto’». Então o Diabo levou-O a Jerusalém, 
colocou-O sobre o pináculo do templo e disse-Lhe: 
«Se és Filho de Deus, a ra-Te daqui abaixo, porque 
está escrito: ‘Ele dará ordens aos seus Anjos a teu 
respeito, para que Te guardem’; e ainda: ‘Na palma 
das mãos te levarão, para que não tropeces em 
alguma pedra’». Jesus respondeu-lhe: «Está 
mandado: ‘Não tentarás o Senhor teu Deus’». 
Então o Diabo, tendo terminado toda a espécie de 
tentação, re rou-se da presença de Jesus, até certo 
tempo. 

 Comentário 
As tentações revelam-nos Jesus, o Filho de Deus, 
em tudo igual a nós excepto no pecado. Também 
Ele foi tentado no deserto enquanto se preparava, 
ao longo de quarenta dias, para a missão que o Pai 
lhe confiara. Os Evangelhos, se por um lado 
testemunham Jesus a ser tentado, mostram-nos 
igualmente que Ele resis u até ao fim, ensinando-
nos, a nós, frágeis na conquista da fidelidade, da 
san dade, do amor, a tomarmos as armaduras da 
fé, da oração, da Palavra, a acolhermos a Graça 
para, desse modo, sairmos vencedores das 
tentações que se cruzam connosco, que batem à 
nossa porta, umas mais fortes, outras mais 
discretas, mas que não deixam de cons tuir 
verdadeira tentação.
A tentação de vivermos só do pão, mergulhados 
numa vida que tem apenas como horizonte a 
sobrevivência, a luta pelo bem-estar, pelo conforto 
dos bens materiais. Resis r a esta tentação 
significa rasgar um horizonte novo que nos permita 
ampliar a tenda da nossa vida, onde cabe o amor, a 
esperança, a alegria da fidelidade ao Senhor; e 
onde os bens materiais são meios para alcançar a 
plenitude de vida e de amor, cuja fonte é Deus 
revelado em Jesus. Assim compreenderemos que 
«nem só de pão vive o homem, mas de toda a 
Palavra que sai da boca de Deus».
A tentação de adorarmos os ídolos deste mundo: o 
poder, a fama, a riqueza.  

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

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 Semana
*Alpha : Auditório de Alcabideche, dia 14 de Março, 5ª-feira, às 
20h00

 *Reunião do Conselho Pastoral: dia 15 Março, 6ª-feira, às 
21h, 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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