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CONTACTOS

AGENDA DA
PAR QUIAÓ

Missas Dominicais

V Domingo do Tempo Comum 9/2/2020  ANO 5 - NÚMERO 88 - Confissões
* Matriz de Alcabideche: 2ª, 3ª, 5ª e 6ª- feira, das 18h30 

às 18h50
* 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

Catequese de Adultos
Alcabideche: 5ª-feira, às 21h00

Eventos da Semana
Oração Mensal Jovem
  Mosteiro do Sagrado Coração de Jesus, na Amoreira, 14 
Fevereiro , às 21h00

Festa Paroquial da familia
  Escola Salesiana deManique, 15 Fevereiro, Sábado, às 

14h30

Apresentação da Comunidade Cenacolo
  Auditório da Cruz Vermelha, dia 16 Fevereiro, Domingo, às 
15h00

Reuniões de Formação para os grupos de todas as 
comunidades na sala de reuniões do cartório
  2ª feira, 10 fev – 21h – Leitores
  3ª feira, 11 fev – 21h – Coros 
  sábado, 15 fev – 21h – Acólitos
  2ª feira, 17 fev – 21h – Zeladores
  4ª feira, 19 fev – 21h – Catequistas

Atendimento Paroquial
Cartório 

2ª a 6ª-feira, das 15h00 às 19h00  
Sábado, das 10h00 às 13h00

   Pároco
2ª, 3ª, 5ª e 6ª- feira, das 17h30 às 18h30

Naquele tempo, disse Jesus aos seus 
discípulos: «Vós sois o sal da terra. Mas 
se ele perder a força, com que há-de 
salgar-se? Não serve para nada, senão 
para ser lançado fora e pisado pelos 
homens. Vós sois a luz do mundo. Não 
se pode esconder uma cidade situada 
sobre um monte; nem se acende uma 
lâmpada para a colocar debaixo do 
alqueire, mas sobre o candelabro, onde 
brilha para todos os que estão em casa. 
Assim deve brilhar a vossa luz diante 
dos homens, para que, vendo as vossas 
boas obras, glorifiquem o vosso Pai que 
está nos Céus».

Não fosse a festa da Apresentação do Senhor 
e no Domingo passado teríamos escutado o 

sermão das Bem Aventuranças, ou Sermão da 
Montanha. É nela que S. Mateus coloca o 
episódio. O local leva-nos para outro facto de 
há muitos anos atrás, para Moisés quando 
recebeu as Tábuas da Lei.  Desta vez o 
protagonista é Jesus. O Evangelho de hoje 
situa-se na montanha e compõe-no duas 
parábolas, a do sal e a da luz. Ambas estão 
orientadas para a acção, para o agir cristão.  
Sabemos que o sal tem duas propriedades 
fundamentais: conservar e dar sabor. Jesus diz-
nos que devemos conservar a Palavra, que 
d’Ele nos vem para dar sabor aos ingredientes 
que a vida humana já proporciona. Jesus no 
texto de hoje não nos diz como e onde damos 
sabor mas sabemos bem que é com o nosso 
ser e agir cristão, na complexidade da vida, nos 
encontros e relações com próximo, sobretudo 
o mais vulnerável. A luz. Diz-nos Jesus que 
devemos ser luz para o mundo. O nosso agir, o 
nosso falar, o nosso sen r e a nossa interacção 
com os outros, deve clarifica-los e dar-lhes 
colorido à vida. Atenção:  não somos estrelas 
que têm luz própria, mas somos luz da Luz, 
somos como a lua em relação ao sol, a nossa 
fonte de luz é Jesus. cuidado que ao vermo-
nos como luz corremos o risco de pensar que 
somos a fonte, a estrela.
Bom Domingo.

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

Vesper nas - Sábado
17h00: Bicesse 
18h00: Malveira 
18h00: Alcabideche 
18h00: Alvide 
18h30: Manique 
18h30 - CAD 

Domingo
9h00: Concepcionistas 
9h30:  Neves 
10h00: Alvide 
10h30: Bicesse 
11h15: Alcabideche 
11h30: Murches
11h30: Manique 
12h00: Cruz Vermelha 
18h00: Lar Alcabideche 
18h30: Janes 

Evangelho 

À Escuta da Palavra




