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AGENDA DA
PAR QUIAÓ

Missas Dominicais
SÁBADO

26
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DOMINGO

27
OUTUBRO

OUTUBRO

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

9h00: Concepcionistas (P. Luís Fialho)
9h30:  Neves (P. Salesianos )
10h00: Alvide (P. Carlos) 
10h30: Bicesse (P. Salesianos)
11h15: Alcabideche (P. Carlos) 
11h30: Murches (P. Alberto R.)
11h30: Manique (P. Salesianos) 
12h00: Cruz Vermelha (P. João Braz)
18h00: Lar Alcabideche (P. Luís Fialho)
18h30: Janes (P. )João Braz

Oração do Terço no Mês do Rosário
* Cruz Vermelha: 2ª a 6ª-feira, às 18h00
* Alcabideche: 2ª a 6ª-feira, às 18h30
* Alvide: 2ª a 6ª-feira, às 19h00
* Malveira: Domindo a 6ª-feira, às 21h00 e Sábado às 17h30

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

ALPHA
      Alcabideche: 4ª-feira, às 20h00 

Eventos da Semana
Catequese de Adultos: 5ª-feira, dia 24, às 21h00, 
Alcabideche
Jornadas Nacionais Catequese: 6ª-feira, dia 25, em Fá ma
Aniversário da Dedicação da Sé Catedral: 6ª-feira, dia 25, 
às 19h00 na Sé de Lisboa
Encontro D. de Acólitos: sábado, dia 26 nas C. Rainha
Compromisso de pais e catequistas e rito de admissão 
catecúmeno: sábado, dia 26, em Bicesse às 17h00
Reunião de pais da catequese: sábado, dia 26, em Bicesse 
às 18h00
Compromisso de pais e catequistas: Domingo, dia 27, nas 
Neves às 9h30
Reunião de pais da catequese: Domingo, dia 27, nas Neves 
às 10h30
Compromisso de pais e catequistas: Domingo, dia 27, em 
Alcabideche às 11h15
Peregrinação anual dos membros ac vos da Legião de 
Maria: dias 26 e 27 de Outubro.

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, Jesus disse aos seus 
d isc ípulos uma parábola  sobre a 
necess idade de orar  sempre sem 
desanimar: «Em certa cidade vivia um juiz 
que não temia a Deus nem respeitava os 
homens. Havia naquela cidade uma viúva 
que vinha ter com ele e lhe dizia: ‘Faz-me 
jus ça contra o meu adversário’. Durante 
muito tempo ele não quis atendê-la. Mas 
depois disse consigo: ‘É certo que eu não 
temo a Deus nem respeito os homens; 
mas, porque esta viúva me importuna, 
vou fazer-lhe jus ça, para que não venha 
incomodar-me indefinidamente’». E o 
Senhor acrescentou: «Escutai o que diz o 
juiz iníquo!... E Deus não havia de fazer 
jus ça aos seus eleitos, que por Ele 
clamam dia e noite, e iria fazê-los esperar 
muito tempo? Eu vos digo que lhes fará 
jus ça bem depressa. Mas quando voltar 
o Filho do homem, encontrará fé sobre a 
terra?».

Comentário 
O FILHO DO HOMEM ENCONTRARÁ FÉ SOBRE A 
TERRA?
Jesus conta a parábola do «Juiz iníquo que não 
temia a Deus» para ilustrar a necessidade de 
«sempre rezar sem desanimar». E termina a 

narra va com a seguinte inquietação: «Quando 
vier o Filho do Homem, encontrará fé sobre a 
terra?» Da oração passa à fé, associando uma e 
outra. Unidas como a unha e a carne. A mesma 
realidade com duas faces - como a moeda. E 
com razão pois a oração é a expressão natural da 
fé. Uma e outra brotam do coração pobre 
segundo a Bem Aventurança, que confia em 
absoluto no poder e no amor do Senhor (Lc 18, 
1-8).
O poder da fé e da oração estão patentes no 
episódio de Moisés que orava para que o povo 
vencesse a batalha contra o inimigo. Pela sua 
simplicidade, profundidade e beleza vale a pena 
recordá-lo aqui: «Quando Moisés nha as mãos 
levantadas, Israel ganhava vantagem; mas 
quando as deixava cair, nha vantagem Amalec. 
Como as mãos de Moisés se iam tornando 
pesadas, trouxeram uma pedra e colocaram-na 
por debaixo para que ele se sentasse, enquanto 
Aarão e Hur, um de cada lado, lhe seguravam as 
mãos. Assim se man veram firmes as suas 
mãos até ao pôr do sol, e Josué desbaratou 
Amalec e o seu povo ao fio da espada» (Ex 17, 8-
13).
Esta fé do coração confiante no poder e no amor 
de Deus, germinando na oração, deverá ser 
ilustrada e instruída pela Palavra da Escritura, 
como nos ensina Paulo. 

(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


