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Missas Dominicais
SÁBADO

14

Domingo XXIII do Tempo Comum  8/9/2019  ANO 4 - NÚMERO 76 - 

DOMINGO

15
setembroHO

SETEMBRO

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. ) João Braz
10h30: Bicesse (P. Salesianos)
11h15: Alcabideche (P. Salesianos) 
11h30: Murches (P. . Alberto R )
11h30: Manique (P. Salesianos) 
12h00: Cruz Vermelha (P. Salesianos)
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

  

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, seguia Jesus uma grande 
mul dão. Jesus voltou-Se e disse-lhes: «Se 
alguém vem ter comigo, e não Me preferir ao 
pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, 
às irmãs e até à própria vida, não pode ser 
meu discípulo. Quem não toma a sua cruz 
para Me seguir, não pode ser meu discípulo. 
Quem de vós, desejando construir uma torre, 
não se senta primeiro a calcular a despesa, 
para ver se tem com que terminá-la? Não 
suceda que, depois de assentar os alicerces, 
se mostre incapaz de a concluir e todos os 
que olharem comecem a fazer troça, 
dizendo: ‘Esse homem começou a edificar, 
mas não foi capaz de concluir’. E qual é o rei 
que parte para a guerra contra outro rei e 
não se senta primeiro a considerar se é capaz 
de se opor, com dez mil soldados, àquele que 
vem contra ele com vinte mil? Aliás, 
enquanto o outro ainda está longe, manda-
lhe uma delegação a pedir as condições de 
paz. Assim, quem de entre vós não renunciar 
a todos os seus bens, não pode ser meu 
discípulo».  

Comentário 
A busca do conhecimento é uma das questões 
centrais, diria transversais, da humanidade de 
todos os tempos, de todos os povos e culturas. Na 
atualidade, a ânsia de conhecimento é tal que se 
mul plicam os meios técnicos para, em frenesim 
constante, nos colocarmos online, em ligação, com 
tudo e todos, no momento que passa. E sabemos, 

obviamente, que isso nos traz vantagens e 
desvantagens, tendo em conta os conteúdos de 
informação que nos chegam. Nem sempre são os 
desejáveis sob o ponto de vista dos valores e da 
mundividência cristã. Por outro lado, não temos 
tempo de discernir, de aprofundar, de refle r, de 
meditar e assimilar, o que interessa para a 
construção da nossa personalidade e visão do 
mundo. Acresce ainda o facto de todas esta 
conquistas e possibilidades escurecerem a nossa 
mente e embaciarem a nossa inteligência na busca 
das razões profundas da vida, do seu sen do, da 
sua dimensão e alcance. O horizonte correrá o risco 
de ficar limitado, curto, sem a visão da fé que 
acrescenta plenitude à vida, a eternidade ao 
efémero. 
O livro da Sabedoria (Sab 9, 13-19) aponta-nos para 
outra fonte de conhecimento, que a informação 
online do quo diano parece obnubilar, esquecer, 
ignorar, patente igualmente no coração da 
humanidade que sempre se interrogou pelo 
conhecimento de Deus. O autor exclama: «Quem 
poderá conhecer os desígnios de Deus? Quem 
poderá sondar as intenções do Senhor?» E conclui, 
reconhecendo os limites e fragilidades de todo o 
conhecimento meramente humano: «Mal 
podemos compreender o que está sobre a terra e 
com dificuldade encontramos o que temos ao 
alcance da mão». Ou seja, o domínio da técnica não 
é tudo, não nos permite o conhecimento global da 
vida, do sen do da existência, de quem nos fará 
felizes, neste mundo inegavelmente marcado por 
sinais de conquista inglória da felicidade. 

(con nua 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 15h30

Outras Missas da Paróquia



APASCENTA


