
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. João Braz)
10h00: Alvide (P. )Carlos
10h30: Bicesse (P. )João Braz
11h15: Alcabideche (P. Salesianos) 
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 Jo 21, 1-19          

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 manifestou-Se outra vez aos 
seus discípulos, junto do mar de Tiberíades. 
Manifestou-Se deste modo: Estavam juntos Simão 
Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era 
de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 
dois discípulos de Jesus. Disse-lhes Simão Pedro: 
«Vou pescar». Eles responderam-lhe: «Nós vamos 
con go». Saíram de casa e subiram para o barco, 
mas naquela noite não apanharam nada. Ao 
romper da manhã, Jesus apresentou-Se na 
margem, mas os discípulos não sabiam que era Ele. 
Disse-lhes Jesus: «Rapazes, tendes alguma coisa de 
comer?». Eles responderam: «Não». Disse-lhes 
Jesus: «Lançai a rede para a direita do barco e 
encontrareis». Eles lançaram a rede e já mal a 
podiam arrastar por causa da abundância de 
peixes. O discípulo predilecto de Jesus disse a Pedro: 
«É o Senhor». Simão Pedro, quando ouviu dizer que 
era o Senhor, ves u a túnica que nha rado e 
lançou-se ao mar. Os outros discípulos, que 
estavam apenas a uns duzentos côvados da 
margem, vieram no barco, puxando a rede com os 
peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas 
acesas com peixe em cima, e pão. Disse-lhes Jesus: 
«Trazei alguns dos peixes que apanhastes agora». 
Simão Pedro subiu ao barco e puxou a rede para 
terra, cheia de cento e cinquenta e três grandes 
peixes; e, apesar de serem tantos, não se rompeu a 
rede. Disse-lhes Jesus: «Vinde comer». Nenhum dos 
discípulos se atrevia a perguntar-Lhe: «Quem és 
Tu?», porque bem sabiam que era o Senhor. Jesus 
aproximou-Se, tomou o pão e deu-lho, fazendo o 

mesmo com os peixes. Esta foi a terceira vez que 
Jesus Se manifestou aos seus discípulos, depois de 
ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, 
Jesus perguntou a Simão Pedro: «Simão, filho de 
João, tu amas-Me mais do que estes?». Ele 
respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te 
amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta os meus 
cordeiros». Voltou a perguntar-lhe segunda vez: 
«Simão, filho de João, tu amas-Me?». Ele 
respondeu-Lhe: «Sim, Senhor, Tu sabes que Te 
amo». Disse-lhe Jesus: «Apascenta as minhas 
ovelhas». Perguntou-lhe pela terceira vez: «Simão, 
filho de João, tu amas-Me?». Pedro entristeceu-se 
por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez se O 
amava e respondeu-Lhe: «Senhor, Tu sabes tudo, 
bem sabes que Te amo». Disse-lhe Jesus: 
«Apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, em 
verdade te digo: Quando eras mais novo, tu 
mesmo te cingias e andavas por onde querias; mas 
quando fores mais velho, estenderás a mão e outro 
te cingirá e te levará para onde não queres». Jesus 
disse isto para indicar o género de morte com que 
Pedro havia de dar glória a Deus. Dito isto, 
acrescentou: «Segue-Me». 

Comentário - O AMOR É A VOCAÇÃO
Após ter tomado a refeição com os apóstolos, 
junto ao Mar de Tiberíades, Cristo ressuscitado, 
inves u Pedro no serviço da unidade junto dos 
Doze.                   

(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

Eventos da Semana
* Oração do Ter ço no mês de Maio:
    ALVIDE    19H00 (2º- feira  a 6º-feira)

      BICESSE    19H00  (2º- feira  a 6º-feira)
      MALVEIRA    21H00 (todos os dias)
      ALCABIDECHE    21H00 (todos os dias)

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
«Felizes são as crianças que encontram na mãe, 

junto ao berço, 
um segundo anjo da guarda para cuidar delas.»

Papa Pio XII

MEDITAÇÃO


