BOLETIM
P A R Ó Q U I A

Ano XVIII, n. 198, Janeiro de 2022

D E

T E L H E I R A S

N.ª S.ª da Porta do Céu
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Um tempo de graça
No discurso do Papa Francisco,
do dia 9 de outubro de 2021 (que
convido a ler na íntegra), sobre
o início do processo sinodal, encontramos um grande estímulo
para querermos aproveitar estes
meses. Eis as suas palavras:
«Vivamos, pois, esta ocasião
de encontro, escuta e reflexão
como um tempo de graça – sim,
irmãos e irmãs, um tempo de graça – que nos ofereça, na alegria
do Evangelho, pelo menos três
oportunidades. A primeira é encaminhar-nos, não ocasionalmente, mas estruturalmente para
uma Igreja sinodal: um lugar
aberto, onde todos se sintam em
casa e possam participar. Depois o
Sínodo oferece-nos a oportunidade de nos tornarmos Igreja da escuta: fazer uma pausa dos nossos
ritmos, controlar as nossas ânsias
pastorais para pararmos a escutar.
Escutar o Espírito na adoração e

na oração. Como sentimos falta
da oração de adoração hoje!
Muitos perderam não só o hábito, mas também a noção do que
significa adorar. Escutar os irmãos
e as irmãs sobre as esperanças e
as crises da fé nas diversas áreas
do mundo, sobre as urgências
de renovação da vida pastoral,
sobre os sinais que provêm das
realidades locais. Por fim, temos
a oportunidade de nos tornarmos
uma Igreja da proximidade. Sempre voltamos ao estilo de Deus:
o estilo de Deus é proximidade,
compaixão e ternura. Deus sempre agiu assim. Se não chegarmos
a esta Igreja da proximidade com
atitudes de compaixão e ternura,
não seremos Igreja do Senhor».
A participação a que o Papa
nos convida não é, pois, um
processo burocrático onde se
convocam mais reuniões para
falarmos muito. Os encontros

são certamente muito úteis, mas
o principal é que todos sejamos
conscientes de que se trata de
um momento de graça em que
podemos melhorar em tornar a
Igreja mais «casa», onde seja mais
fácil escutar Deus «em direto» e
através dos irmãos, e queiramos
aproximar-nos mais das pessoas.
As conclusões escritas serão importantes na medida que reflitam
de verdade uma mudança nos
nossos corações. Em caso contrário, cairíamos num formalismo
ou num intelectualismo vazio,
como também adverte o Papa no
discurso.
Neste mês em que viveremos o
oitavário de orações pela unidade
dos cristãos, aceitemos o convite
do Papa para participarmos no
Sínodo e assim cultivaremos a
união com todos os cristãos.

Pe. João Paulo Pimentel

Em novembro tivemos mais um curso de preparação para o casamento.
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Pe. Joaquim Malvar Fonseca
O padre Joaquim Malvar Fonseca, colaborador da nossa
paróquia desde há alguns anos, faleceu no passado dia 11
de novembro, com 86 anos de idade.O Pe. Malvar nasceu
em S. Tiago d’Antas, Vila Nova de Famalicão, e pediu a admissão ao Opus Dei com 21 anos, sendo um dos primeiros
membros que iniciaram a presença da Prelatura no Brasil.
Licenciado em medicina, foi psiquiatra forense, médico
gastroenterologista e professor de medicina, antes de ser
ordenado sacerdote, aos 37 anos de idade.
Exerceu o seu ministério sacerdotal no Brasil durante muitos
anos, e em 1998 regressou a Portugal, dedicando-se à pregação, celebração dos sacramentos, orientação de retiros e
acompanhamento espiritual.

Na nossa paróquia fomos testemunhas da sua disponibilidade
generosa para administrar o sacramento da reconciliação, com uma
amável serenidade.
Ao longo da sua vida publicou
também vários livros, como por
exemplo: “À Brisa da Tarde”, “Sorriso de Deus”, “O Senhor do Tempo”, “Eu Rezei por Ti”.
Agradecemos a Deus a vida deste nosso irmão, que estará
agora a interceder por nós, e pela intercessão de Nossa Senhora da Porta do Céu pedimos para ele a recompensa eterna.

Ano da Família
Transcrevemos um pequeno parágrafo da carta do Papa
Francisco aos esposos, por ocasião do Ano «Família Amoris
lætitia», de 26 de dezembro de 2021.
«Queridos esposos, sabei que os vossos filhos – especialmente os mais novos – vos observam com atenção e
procuram em vós o testemunho dum amor forte e fidedigno. Como é importante, para os jovens, ver com os
próprios olhos o amor de Cristo vivo e presente no amor
dos esposos, que testemunham com a sua vida concreta
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que o amor para sempre é possível. Os filhos são um dom,
sempre; mudam a história de cada família. Têm sede de
amor, reconhecimento, estima e confiança. A paternidade
e a maternidade convidam-vos a ser progenitores para dar
aos vossos filhos a alegria de se descobrirem filhos de Deus,
filhos dum Pai que os amou ternamente, desde o primeiro
instante, e todos os dias os leva pela mão. Esta descoberta
pode dar aos vossos filhos a fé e a capacidade de confiar
em Deus.».
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INFORMAÇÕES
Catequese

Hora Santa

Recomeça apenas na terça-feira, 11 de janeiro.

Sexta-feira, dia 14, às 21h30, teremos a Hora Santa: adoração com o Santíssimo Sacramento, centrada na devoção
ao Nome de Jesus.

Datas das festas da Catequese
1º ano
Festa do Pai Nosso: domingo, 8 de maio, na Missa das 10h.
2º ano
Festa do perdão (1ª confissão): sábado, 5 de março, às 11h.

Curso de preparação para o Casamento
O próximo curso será nos seguintes dias:

3º ano
Primeira Comunhão: sábado, 14 de maio, às 11h.

– sexta-feira 11 de março, das 21h às 23h

4º Ano
Festa da Palavra: domingo, 29 de maio, na Missa das 10h.

– sábado 26 de março, das 9h às 15h.

6º Ano
Festa do terço (junto com a festa da Palavra): domingo,
29 de maio, na Missa das 10h.
7º Ano
Profissão de fé: domingo, 15 de maio, na Missa das 10h.

– sábado 12 de março, das 9h às 18h
A inscrição deve ser feita online, através do site da paróquia.

Ausências de sacerdotes

Crisma
Sábado, 4 de junho, às 11h (ainda por confirmar).

Pe. Carlos Santamaría: 3 a 7 de janeiro.

Sessões doutrinais de preparação para o Batismo
e Crisma de adultos

Peregrinação a Fátima

Nas terças-feiras, dias 11 e 25 de janeiro, às 21h.

Se a pandemia assim o permitir, em fevereiro desejamos
organizar novamente uma peregrinação a Fátima para toda
a catequese (pais, alunos e catequistas). Estejam atentos.

Sessões de continuidade
Para aqueles que fizeram o Crisma nos anos anteriores: na
terça-feira, dia 18 de janeiro, às 21h00.

Tempos de reflexão
Homens: terça-feira, dia 11, das 19h15 às 20h15.
Mulheres: quarta-feira, dia 12, das 19h15 às 20h15.

Por uma Igreja sinodal –
Comunhão, Participação, Missão
O tempo da fase diocesana da caminhada sinodal foi alargado, pelo Papa Francisco, até agosto de 2022. Em Portugal,
a Conferência Episcopal (CEP) estabeleceu a data de 31 de
maio de 2022 para a entrega das sínteses diocesanas.
Estas são as várias etapas da Fase Diocesana do Sínodo dos
Bispos:

Grupos de jovens

• Novembro de 2021 a março de 2022: encontros locais;

Profissionais: todas as quintas-feiras, às 19h25. Continuamos com o módulo de Apologética.

•A
 té 31 de março: entrega das sínteses ao secretariado
diocesano;

Universitários: sextas-feiras às 19h15. Continuamos a seguir esse mesmo temário.

• a té 30 de Abril de 2022: leitura das sínteses das comunidades e redação da 1ª síntese diocesana;

Secundário: terças-feiras, às 19h15.

• 14 de maio: Assembleia Diocesana Pré Sinodal;

Agora já pode seguir o grupo de jovens no
Instagram @gj_telheiras

•A
 té 31 de maio: redação da 2ª síntese diocesana e entrega
à CEP.
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Tweets do Papa Francisco
Rezemos juntos para que todas as pessoas que sofrem
discriminação e perseguição religiosa encontrem nas
sociedades em que vivem o reconhecimento dos próprios
direitos e da dignidade que nasce do ser irmãos e irmãs.
***
Quantos doentes e quantas pessoas idosas há que vivem em
casa e esperam por uma visita! O ministério da consolação
é tarefa de todo o batizado, recordando-se das palavras
de Jesus: «Estive doente e visitastes-Me» (Mt 25, 36).
***
No início do Ano Novo, coloquemo-nos sob a proteção
da Mãe de Deus, que é nossa mãe. Que Ela nos ajude
a guardar e meditar tudo, sem ter medo das provações,
na jubilosa certeza de que o Senhor é fiel e sabe
transformar as cruzes em ressurreições.

Horários da Paróquia
Abertura da Igreja

Horário de Missas

Confissões

Semana
2ª a 6ª : 11h -13h / 16h -19.30h
Sábados : 17h-19.30h

2ª a 6ª : 12.15h e 18.30h

Sempre que a Igreja se encontre aberta, no
horário indicado abaixo. No caso de não se encontrar nenhum sacerdote no confessionário,
dirija-se à Secretaria e solicite a sua presença.

Sábados : 16h e 18.30h
Domingos : 10h, 12h, 17h e 19h

Domingos e dias santos
9.30h - 13h / 17h - 20h

Terço

Aos domingos, o confessor, geralmente disponível antes e durante a Missa dominicais, irá
variando.

2ª a sábado : 18h

Secretaria
3ª a 5ª : 16.30h - 18h

Domingo : 18.30h

Exposição do Santíssimo Sacramento
5ª feira, das 16h às 18h.
Termina às 19.20h.

Funcionamento da Paróquia
2ª F

3ª F

4ª F

Abertura da11.00h
Igreja

Horário de Missas

Semana
12.00h
P. Miguel T.
de 2ª F. a 6ª F.: 11:00h - 13.00h; 16:00h - 19.30h
12.30h
Sábados: 17.00h - 19.30h

P. João
Semana
Paulo
2ª F. a 6ª F.: 12.15h
e P.
18.30h
Sábados: 18.30h

Domingos e 16.00h
Dias Santos
9.30h - 13.00h;
17.00h - 20.00h
16.30h

Domingos e Dias Santos
10.00h, 12.00h e 19.00h

11.30h

13.00h

17.00h
P. Carlos S.
17.30h
P. Nuno R.
3ª F. a 6ª F.: 18.00h
16.30h - 18.00h
18.30h
19.00h

Secretaria

Dados úteis:
Dados úteis

P. Carlos S.

5ª F

6ª F

Sáb

Confissões

P. Nuno R.
P. João Paulo P.

P. João
P. Nuno R.
P. João
P. João
Obs – Meia horaPaulo
antesP.das Missas
Pauloda
P. tarde, reza-se o Terço, havendo
Paulo
P. Nuno R. à 5ª
F. P.

P. Carlos S.

P. Carlos S.
P. Carlos S.

P. João
Paulo P.

Exposição do Santíssimo Sacramento.
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Apartado 42076, 1601-801 Lisboa
Telefone e Fax: 21 759 60 99
e-mail: paroquia.telheiras@gmail.com
Telefone e Fax: 21 759 60 99

P. Carlos S.

P. João
Paulo P.

Telemóveis: Pároco (P. Rui) - 922 286 630
Telemóveis: P. João
Paulo
Pimentel
(Pároco)- –960
914070
846454
251
P. João
(Vigário
Paroquial)
P. Carlos Santamaría (Vigário paroquial) – 960 225 343
NIF: 507115570 (Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Porta do Céu)
003300004527778678005
NIF:NIB:
507115570
(Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Porta do Céu)
NIB: 003300004527778678005

site da paróquia
(www.portadoceu.org)
site da paróquia: www.portadoceu.org
| facebook:
https://pt-pt.facebook.com/NSraPortaCeu/
Instagram: @paroquiadetelheiras | Youtube: https://youtube.com/user/paroquiatelheiras
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Distribuição Gratuita

