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Do Pároco

O ministério da consolação

Alguns dos alunos que participaram na primeira sessão da catequese pré-escolar.

palavras de Jesus: «Estive doente 
e visitastes-Me».

Visitar os doentes… Uma pro-
posta que levanta várias ques-
tões: Tenho desejo de o fazer? 
Entendo a sua importância? Sou 
consciente de que a minha pre-
sença serena, com uma conversa 
amável, pode ajudar muito? Sei 
detetar o tipo de ajuda espiritual 
que as pessoas doentes ou sós 
podem necessitar e que, às ve-
zes por timidez, não solicitam? 
E não esqueçamos de lhes pedir 
que rezem e ofereçam os seus 
incómodos e limitações pelas ne-
cessidades da Igreja e do mundo. 
A Igreja sempre reconheceu o 
valor que Deus atribui às orações 
dos doentes.

Pe. João Paulo Pimentel

No dia 11 de fevereiro des-
te ano, a Igreja comemora o 
30º aniversário do Dia Mundial 
do Doente, instituído pelo Papa 
S. João Paulo II para «sensibilizar 
o povo de Deus, as instituições 
sanitárias católicas e a sociedade 
civil para a solicitude com os en-
fermos e quantos cuidam deles», 
explicou o Papa Francisco na sua 
mensagem para este ano.

Com a sinodalidade em vista, 
é inevitável que nos questione-
mos como cuidar melhor dos 
nossos doentes e como tê-los 
mais presentes nas nossas ora-
ções e no nosso tempo. Trans-
crevo umas palavras preciosas 
da mensagem do Papa Francisco:

«Na verdade, se a pior dis-
criminação sofrida pelos pobres 

– e os doentes são pobres de 
saúde – é a falta dos cuida-
dos espirituais, não podemos 
exonerar-nos de lhes oferecer a 
proximidade de Deus, a sua bên-
ção, a sua Palavra, a celebração 
dos Sacramentos e a proposta 
dum caminho de crescimento e 
amadurecimento na fé. A pro-
pósito, gostaria de lembrar que 
a proximidade aos enfermos e o 
seu cuidado pastoral não com-
petem apenas a alguns ministros 
especificamente deputados para 
o efeito; visitar os enfermos é 
um convite feito por Cristo a to-
dos os seus discípulos. Quantos 
doentes e quantas pessoas ido-
sas há que vivem em casa e espe-
ram por uma visita! O ministério 
da consolação é tarefa de todo 
o batizado, recordando-se das 
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Da carta do Papa Francisco aos esposos por ocasião do 
Ano «Família Amoris Lætitia», de 26 de dezembro de 2021, 
propomos a leitura de um novo extrato:

A vocação ao casamento é uma chamada para guiar um 
barco instável – mas seguro, pela realidade do sacramento 
– em mar às vezes agitado. Quantas vezes tendes vontade 
de dizer ou, melhor, de gritar como os apóstolos: «Mes-
tre, não Te importas que pereçamos?» (Mc 4, 38). Não 
esqueçamos que, graças ao sacramento do Matrimónio, 
Jesus está presente neste barco; olha por vós, permanece 
convosco a todo o momento, no sobe e desce do barco 
agitado pelas águas. Noutra passagem do Evangelho, lê-se 
que os discípulos, encontrando-se em dificuldade, veem 
Jesus aproximar-Se no meio da tempestade e acolhem-No 
no barco; assim também vós, quando enfurecer a tempes-
tade, deixai Jesus subir para o barco, porque então, quando 
«subiu para o barco, para junto deles, o vento amainou» 
(Mc 6, 51). É importante que, juntos, mantenhais o olhar 
fixo em Jesus. Só assim tereis a paz, superareis os conflitos 
e encontrareis soluções para muitos dos vossos problemas: 
não porque estes tenham desaparecido, mas por serdes 
capazes de os ver doutra perspetiva.

Só abandonando-se nas mãos do Senhor é que podereis 
viver o que parece impossível. O caminho é reconhecer a 
própria fragilidade e impotência que experimentais perante 
tantas situações ao vosso redor, mas ao mesmo tempo ter 
a certeza de que assim a força de Cristo se manifesta na 
vossa fraqueza (cf. 2 Cor 12, 9). Foi precisamente no meio 

Ano da Família

Sínodo 23
A Santa Sé explica, no guia prático (vademécum) distribuí-
do por todo o mundo, que “a finalidade da primeira fase 
do caminho sinodal é favorecer um amplo processo de 
consulta”, com atenção à “voz dos pobres e dos excluídos, 
não somente daqueles que desempenham alguma função 
ou responsabilidade” na própria Igreja.

Os responsáveis diocesanos são chamados a “tentar o máxi-
mo de inclusão e participação, chegando ao maior número 
de pessoas possível, e especialmente às que se encontram 
na periferia e que, muitas vezes, são excluídas e esquecidas”.

Apesar de se sublinhar a importância de integrar o processo 
em cada diocese, “qualquer grupo ou indivíduo” que não 
tenha oportunidade de o fazer a nível local pode enviar os 
seus contributos diretamente para a Secretaria-Geral do 
Sínodo dos Bispos.

No site, no facebook e no whatsapp da paróquia propomos 
algumas perguntas orientativas que podem servir como 
sugestões para elaborar os contributos que desejem enviar. 
Pedimos que nos façam chegar as respostas até ao dia 8 
de março para o e-mail da nossa paróquia (paroquia.telhei-
ras@gmail.com, com o título Sínodo 23).

duma tempestade que os apóstolos chegaram a reconhecer 
a realeza e divindade de Jesus (cf. Mt 14, 33) e aprenderam 
a confiar n’Ele.

À luz destas referências bíblicas, quero aproveitar a ocasião 
para refletir sobre algumas dificuldades e oportunidades 
que as famílias têm vivido neste tempo de pandemia. Por 
exemplo, aumentou o tempo para estarem juntos, propor-
cionando uma oportunidade única para cultivar o diálogo 
em família. Obviamente isto requer um exercício especial 
de paciência; não é fácil estar juntos o dia todo, quando se 
tem que trabalhar, estudar, divertir-se e descansar na mes-
ma casa. Que o cansaço não vos vença; possa a força do 
amor tornar-vos capazes de vos preocupardes mais com o 
outro – o cônjuge, os filhos – do que com o próprio cansa-
ço. Recordai o que escrevi na Exortação Amoris lætitia (cf. 
nn. 90-119), ao comentar o hino paulino da caridade (cf. 
1 Cor 13, 1-13). Pedi, com insistência, este dom à Sagrada 
Família; lede uma vez e outra o elogio da caridade, para 
que seja ela a inspirar as vossas decisões e ações (cf. Rm 8, 
15; Gl 4, 6). 
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INFORMAÇÕES

Caminhada em Sintra
No sábado, 12 de fevereiro, se as condições o permitirem, 
haverá uma caminhada a Sintra para famílias com crianças 
pequenas; haverá uma caça ao tesouro para os mais peque-
nos (entre 2 e 7 anos) e para os pais um breve momento de 
reflexão. Estejam atentos à organização.

Eu sou
Convidamos a todas as pessoas, mas de modo particular os 
mais jovens, a visitarem um novo site criado por duas rapa-
rigas da nossa paróquia e que recolhe as diversas iniciativas 
católicas para gente nova (e não só):

eusou-projetocatolico.com

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.

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

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

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.

Crisma
Domingo, 5 de junho, às 16h (houve um reajuste no dia).

Sessões doutrinais de preparação para o Batismo 
e Crisma de adultos
Nas terças-feiras, dias 8 e 22 de fevereiro, às 21h.

Grupos de jovens
Profissionais: todas as quintas-feiras, às 19h25. Iniciamos 
o módulo: «Highlights do Concílio Vaticano II» (aspetos 
relevantes dos documentos conciliares).

Universitários: sextas-feiras às 19h15. Seguiremos o mó-
dulo: Corpo, sexualidade e amor humano no plano divino 
(Teologia do Corpo).

Secundário: terças-feiras, às 19h15. 

Sessões de continuidade
Para aqueles que fizeram o Crisma nos anos anteriores: na 
terça-feira, dia 15 de fevereiro, às 21h00. 

Devoção dos 5 primeiros sábados
Para facilitar esta devoção, no sábado 5 de fevereiro haverá 
Missa às 9h15.

Tempos de reflexão
Homens: terça-feira, dia 8, das 19h15 às 20h15.

Mulheres: quarta-feira, dia 9, das 19h15 às 20h15.

Hora Santa
Sexta-feira, dia 18, às 21h30, teremos a Hora Santa: ado-
ração com o Santíssimo Sacramento, centrada na devoção 
às Chagas de Cristo.

Sempre que for possível, a Hora Santa terá lugar na terceira 
sexta-feira de cada mês; até julho, a única exceção será em 
abril (As datas até final do ano letivo serão estas: 18 de 
março, 22 de abril, 20 de maio, 17 de junho, 15 de julho).

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

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

– sábado 12 de março, das 9h às 18h

– sábado 26 de março, das 9h às 15h.

A inscrição deve ser feita online, através do site da paróquia.

Catequese
Interrompe-se entre quinta-feira 24 de fevereiro e a quinta-
-feira 3 de março.

Se as condições assim o permitirem, faremos uma pere-
grinação com os pais, catequistas e alunos da Catequese 
a Fátima, no sábado 26 de fevereiro ou 5 de março (dia 
ainda por definir).
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Funcionamento da Paróquia

Abertura da Igreja

Semana
de 2ª F. a 6ª F.: 11:00h - 13.00h; 16:00h - 19.30h
Sábados: 17.00h - 19.30h

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

Secretaria

3ª F. a 6ª F.: 16.30h - 18.00h

Horário de Missas

Semana
2ª F. a 6ª F.: 12.15h e 18.30h

Domingos e Dias Santos

Obs – Meia hora antes das Missas 
da tarde, reza-se o Terço, havendo à 5ª F.
Exposição do Santíssimo Sacramento. 

Confissões

Dados úteis:
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site da paróquia (www.portadoceu.org)

Telemóveis:   Pároco (P. Rui) - 922 286 630 
P. João (Vigário Paroquial) - 960 070 454 

NIF: 507115570 (Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Porta do Céu)
NIB: 003300004527778678005

Distribuição Gratuita

Sábados: 18.30h

10.00h, 12.00h e 19.00h 
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site da paróquia: www.portadoceu.org | facebook: https://pt-pt.facebook.com/NSraPortaCeu/
Instagram: @paroquiadetelheiras | Youtube: https://youtube.com/user/paroquiatelheiras

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

Aos domingos, o confessor, geralmente dis-
ponível antes e durante a Missa dominicais, irá 
variando.

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

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

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

Secretaria
3ª a 5ª : 16.30h - 18h

Dados úteis 

Paróquia de Telheiras – Nossa Senhora da Porta do Céu
Estrada de Telheiras
Correspondência: Apartado 42076, 1601-801 Lisboa
e-mail: paroquia.telheiras@gmail.com 
Telefone e Fax: 21 759 60 99

Telemóveis:   P. João Paulo Pimentel (Pároco) – 914 846 251
                     P. Carlos Santamaría (Vigário paroquial) – 960 225 343

NIF: 507115570 (Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Porta do Céu)
NIB: 003300004527778678005

2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F Sáb

11.00h

P. Miguel T.
P. Carlos S.

P. João 
Paulo P.

P. Nuno R.
P. João Paulo P. P. Carlos S.

11.30h
12.00h
12.30h
13.00h
16.00h

P. Carlos S. P. João 
Paulo P.

P. Nuno R. 
P. João 
Paulo P.  P. João 

Paulo P.

P. Carlos S.

P. Carlos S. 

P. João 
Paulo P. 

16.30h
17.00h

P. Nuno R.  P. Nuno R.  
P. Carlos S. 

P. João 
Paulo P. 

17.30h
18.00h
18.30h
19.00h

Horário de Missas
2ª a 6ª : 12.15h e 18.30h

Sábados : 16h e 18.30h 

Domingos : 10h, 12h, 17h e 19h

Terço
2ª a sábado : 18h

Domingo : 18.30h

Encontro do Papa com Edith Bruck,  
escritora judia sobrevivente do holocausto.
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Todas as nossas dores são sagradas para Deus.  
Diante Dele, não somos pessoas desconhecidas  
ou números. Somos rostos e corações, conhecidos  
um a um, por nome. 

* * * 

A Palavra de Deus é o farol que guia o caminho sinodal 
iniciado em toda a Igreja. Enquanto nos empenhamos  
em escutar-nos uns aos outros, com atenção  
e discernimento, ouçamos juntos a Palavra de Deus  
e o Espírito Santo.

* * * 

Peçamos ao Senhor a força de desligar a televisão e abrir  
a Bíblia, de desligar o telemóvel e abrir o Evangelho.  
Far-nos-á sentir próximo o Senhor e infundirá coragem  
no caminho da vida.

Tweets do Papa Francisco


