
17h00: Bicesse (P. João Braz)
18h00: Malveira (P. Avelino)
18h00: Alcabideche (P. Salesianos)
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. Alberto Ramos)
10h30: Bicesse (P. )João Braz
11h15: Alcabideche (P. Salesianos) 
11h30: Murches (P. Salesianos) 
11h30: Manique (P. Salesianos) 
12h00: Cruz Vermelha (P. )João Braz
18h00: Lar Alcabideche (P. Luís Fialho)
18h30: Janes (P. Paulino)

À ESCUTA DA PALAVRA E  VANGELHO Lc 9, 28b-36         

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 tomou consigo Pedro, João e 
Tiago e subiu ao monte, para orar. Enquanto orava, 
alterou-se o aspecto do seu rosto e as suas vestes 
ficaram de uma brancura refulgente. Dois homens 
falavam com Ele: eram Moisés e Elias, que, tendo 
aparecido em glória, falavam da morte de Jesus, 
que ia consumar-se em Jerusalém. Pedro e os 
companheiros estavam a cair de sono; mas, 
despertando, viram a glória de Jesus e os dois 
homens que estavam com Ele. Quando estes se 
iam afastando, Pedro disse a Jesus: «Mestre, como 
é bom estarmos aqui! Façamos três tendas: uma 
para Ti, outra para Moisés e outra para Elias». Não 
sabia o que estava a dizer. Enquanto assim falava, 
veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra; 
e eles ficaram cheios de medo, ao entrarem na 
nuvem. Da nuvem saiu uma voz, que dizia: «Este é 
o meu Filho, o meu Eleito: escutai-O». Quando a voz 
se fez ouvir, Jesus ficou sozinho. Os discípulos 
guardaram silêncio e, naqueles dias, a ninguém 
contaram nada do que nham visto. 

 Comentário 
O Evangelho do passado Domingo, com a narra va 
das tentações, acentuava a dimensão humana de 
Jesus. Em tudo igual a nós mesmo nas tentações. O 
Evangelho do II Domingo da Quaresma, com a 

narra va da Transfiguração, acentua a dimensão 
divina de Jesus. Jesus verdadeiro Deus e 
verdadeiro homem, é a grande revelação dos 
Evangelhos, destas e doutras passagens, acerca da 
pessoa de Jesus. No episódio da Transfiguração, 
vários dados da narra va nos reportam e revelam a 
divindade de Jesus, a saber: «tornou-se-lhe 
diferente o aspecto do rosto, e as suas vestes 
ficaram resplandecentes»; Jesus viu-se rodeado de 
Moisés e de Elias, figuras marcantes do An go 
Testamento; ouve-se a voz vinda do alto que diz: 
«este é o meu filho, o meu eleito: escutai-O». Este 
acontecimento de Transfiguração faz, de algum 
modo,  descer  o  céu à  terra  e  o  Céu é 
testemunhado e par lhado pelos apóstolos que o 
Senhor chamou consigo: Pedro, Tiago e João. Estes 
sentem que o Céu é uma experiência de felicidade 
patente no desejo expresso de Pedro ao pedir: 
«Senhor, façamos aqui três tendas: uma para Ti, 
outra para Moisés e outra para Elias». Desejavam, 
portanto, que aquela experiência jamais passasse. 
Contudo aquela seria passageira. Dela restaria a 
memória e a ordem expressa na voz do Pai: 
«escutai-O». Ou seja, enquanto peregrinos e não 
alcançassem o Céu, o desafio era claro e objec vo: 
«escutai-O».
Embora a nossa a experiência plena da 
Transfiguração seja uma realidade do Reino 
desejada em esperança, como ensina Paulo aos 
Filipenses («a nossa Pátria está nos Céus: é de lá 
que esperamos, como Salvador, o Senhor Jesus 
Cristo.    

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 : Re ro, dia 23 e  24 Março, no Seminário da Torre da 
Aguilhade Março, Sábado

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

 24
DOMINGO

SÁBADO

23
MARÇO
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