
À ESCUTA DA PALAVRA EVANGELHO          Lc 10, 1-12. 17-20          

Morada: Largo de S.Vicente, 2645-080 Alcabideche
Telefone: 21 596 15 06 
Mail: geral@paroquiadealcabideche.pt  
Site: www.paroquiadealcabideche.pt 
|        paroquiadealcabideche

CONTACTOS

AGENDA DA
PAR QUIAÓ

Missas Dominicais
SÁBADO

13

Domingo XIV do Tempo Comum  7/7/2019  ANO 4 - NÚMERO 75 - 

DOMINGO

14
JULHO

JULHO

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

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

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

Reunião do Conselho Pastoral: 10 Julho, às 21h30 
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

Naquele tempo, designou o Senhor setenta e 
dois discípulos e enviou-os dois a dois à sua 
frente, a todas as cidades e lugares aonde Ele 
havia de ir. E dizia-lhes: «A seara é grande, mas 
os trabalhadores são poucos. Pedi ao dono da 
seara que mande trabalhadores para a sua 
seara. Ide: Eu vos envio como cordeiros para o 
meio de lobos. Não leveis bolsa nem alforge 
nem sandálias, nem vos demoreis a saudar 
alguém pelo caminho. Quando entrardes 
nalguma casa, dizei primeiro: ‘Paz a esta casa’. 
E se lá houver gente de paz, a vossa paz 
repousará sobre eles; senão, ficará convosco. 
Ficai nessa casa, comei e bebei do que verem, 
que o trabalhador merece o seu salário. Não 
andeis de casa em casa. Quando entrardes 
nalguma cidade e vos receberem, comei do 
que vos servirem, curai os enfermos que nela 
houver e dizei-lhes: ‘Está perto de vós o reino 
de Deus’. Mas quando entrardes nalguma 
cidade e não vos receberem, saí à praça 
pública e dizei: ‘Até o pó da vossa cidade que se 
pegou aos nossos pés sacudimos para vós. No 
entanto, ficai sabendo: Está perto o reino de 
Deus’. Eu vos digo: Haverá mais tolerância, 
naquele dia, para Sodoma do que para essa 
cidade». Os setenta e dois discípulos voltaram 
cheios de alegria, dizendo: «Senhor, até os 
demónios nos obedeciam em teu nome». Jesus 
respondeu-lhes: «Eu via Satanás cair do céu 
como um relâmpago. Dei-vos o poder de pisar 
serpentes e escorpiões e dominar toda a força 
do inimigo; nada poderá causar-vos dano. 
Contudo, não vos alegreis porque os espíritos 
vos obedecem; alegrai-vos antes porque os 
vossos nomes estão escritos nos Céus». 

Comentário 
Diz-nos S. Lucas: «O Senhor escolheu setenta e dois 
discípulos e enviou-os à sua frente, dois a dois, a 
todas as localidades, vilas e aldeias, aonde ele 
haveria de ir» (Lc 10, 1-2).  
É o Senhor quem escolhe, chama e envia em 
missão, esperando a disponibilidade do discípulo. O 
discípulo não se escolhe a si próprio. Ontem como 
hoje, o chamamento do Senhor repete-se. 
Algo de comum e fundamental  marca a 
comunidade dos discípulos desde os tempos 
apostólicos, até hoje: é o Senhor quem chama. 
Somos chamados. O Senhor convida todos a 
par lhar da missão, segundo o seu estado de vida; 
Ele espera a resposta de cada qual. A todos o Senhor 
confia a missão: de semear para depois colher; de 
cuidar com zelo da sementeira para a ver germinar e 
dar fruto; de descobrir e disponibilizar os talentos 
ao serviço da comunidade; de congregar e não 
dispersar; de servir e dar a vida, na certeza de que 
há mais alegria em dar do que em receber. 
Ele espera chegar onde primeiro chegarem os seus 
discípulos com a palavra, o testemunho, a alegria e 
esperança.
Missão inspirada, modelada e testemunhada por 
Jesus - «enviado a anunciar a Boa Nova aos pobres» 
(Lc 4, 18).  
Que missão é esta? Porque a fé nasce da pregação 
da Palavra, a missão que o Senhor nos confia é 
essencialmente profecia, anúncio,  testemunho, 
confiança no amor de Deus que redime e ao qual 
fomos chamados por dom e graça como nos ensina 
o Apóstolo: «Ele nos escolheu para sermos seus 
filhos adop vos por Jesus Cristo conforme a 
benevolência da sua vontade» (Ef 1, 5).  

(con inua V.S.F.)

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


