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DOMINGO

7
JULHO

JULHO

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

9h00: Concepcionistas (P. Luís Fialho)
9h30:  Neves (P. Salesianos )
10h00: Alvide (P. )) João Braz
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. Paulino)

Confissões
* Matriz de Alcabideche: 2ª a 6ª-feira, das 18h30 às 19h00
* Alvide: Sábado, às 17h00
* Salesianos de Manique: todos os dias (excepto 4ª-feira e 

Domingo), das 16h30 às 18h30

Exposição do San ssimo 
*Cruz Vermelha: 3 de Julho, às 17h00
*Alcabideche: 5 de Julho,  às 17h00
*Janes: 5 de Julho,  às 17h00
*Neves: 5 de Julho, às 20h30
*Alvide:6 de Julho,  às 17h00

Reuniões Permanentes
Legião de Maria
     Alcabideche: Sábado, 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

  
Acontecimentos da Semana

Aniversário de Ordenação P João Braz: 1 Julho, 2º-feira
Devoção dos Primeiros Sábados: 6 de Julho,  às 17h00, 
na 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

Aproximando-se os dias de Jesus ser levado 
deste mundo, Ele tomou a decisão de Se dirigir 
a Jerusalém e mandou mensageiros à sua 
frente. Estes puseram-se a caminho e entraram 
numa povoação de samaritanos, a fim de Lhe 
prepararem hospedagem. Mas aquela gente 
não O quis receber, porque ia a caminho de 
Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e 
João disseram a Jesus: «Senhor, queres que 
mandemos descer fogo do céu que os 
destrua?». Mas Jesus voltou-Se e repreendeu-
os. E seguiram para outra povoação. Pelo 
caminho, alguém disse a Jesus: «Seguir-Te-ei 
para onde quer que fores». Jesus respondeu-
lhe: «As raposas têm as suas tocas e as aves do 
céu os seus ninhos; mas o Filho do homem não 
tem onde reclinar a cabeça». Depois disse a 
outro: «Segue-Me». Ele respondeu: «Senhor, 
deixa-me ir primeiro sepultar meu pai». Disse-
lhe Jesus: «Deixa que os mortos sepultem os 
seus mortos; tu, vai anunciar o reino de Deus». 
Disse-Lhe ainda outro: «Seguir-Te-ei, Senhor; 
mas deixa-me ir primeiro despedir-me da 
minha família». Jesus respondeu-lhe: «Quem 

ver lançado as mãos ao arado e olhar para 
trás não serve para o reino de Deus».  

Comentário 
«Seguir-te-ei para onde quer que fores», disse 
alguém a Jesus. Porém, o Mestre adverte para a 
radicalidade da entrega e do seguimento: «as 
raposas têm as suas tocas e as aves do céu os seus 
ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde 
reclinar a cabeça» (Lc 9, 51- 62). Ou antes, haveria de 
recliná-la na cruz. Àquele que quiser segui-Lo, Jesus 

pede tudo, todo inteiro, sem reservas, sem olhar 
para trás; na alegria de O seguir e de O servir; sem 
medo das dificuldades e agruras do caminho. Pede o 
amor maior por Ele, tão simples como o primeiro dos 
mandamentos («amarás ao Senhor teu Deus, com 
todo o teu coração»). Pede a firmeza da vontade de 
passar pela porta estreita da san dade, segundo a 
vocação bap smal, expressa nas promessas «sim, 
renuncio; sim, creio». Pede o correcto exercício da 
liberdade na certeza de que «foi para a verdadeira 
liberdade que Cristo nos libertou» (Gl 5, 1). Pede a 
alegria do serviço; a paixão do dar e do dar-se, sem 
esperar recompensa, na certeza de que há mais 
alegria em dar do que em receber. Pede o 
testemunho da fé, a audácia da esperança, o 
compromisso da caridade. Pede a alegria de 
trabalhar na sua vinha, a qualquer hora do dia ou da 
vida, na certeza de que a vinha do Senhor é tanto a 
comunidade, que é preciso servir, como o mundo, 
que é urgente transformar, levedar qual fermento na 
massa, iluminar qual luz nas trevas. Pede a alegria do 
acolhimento, as portas abertas da hospitalidade da 
casa e do coração. Pede a experiência feliz do 
perdão, dado e recebido, como expressão do amor. 
Pede o cuidado e a guarda do irmão, na par lha do 
pão material e espiritual. Pede o cuidado e a guarda 
da criação, da nossa irmã terra, a casa comum que 
habitamos. Pede o coração orante, que sintonize o 
infinito para escutar e perscrutar os seus desígnios; 
pede um coração que reconhece e agradece, em 
Eucaris a, o amor infinito patente na cruz. Àquele 
que Lhe diz «seguir-Te-ei, Senhor, mas deixa-me ir 
primeiro despedir-me da minha  família» 
(Evangelho), Ele responde: «Quem ver lançado as 
mãos ao arado e olhar para trás não serve para o 
reino de Deus».                               
                                                                                 P J

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

Outras Missas da Paróquia



APASCENTA


