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A injustiça da guerra
Apesar de já ter preparado outro
editorial, dadas as circunstâncias
que vivemos pareceu-me oportuno
sugerir a leitura atenta e íntegra dos
nn. 256-262 da Encíclica do Papa
Francisco, Fratelli tutti. Transcrevo a
seguir alguns parágrafos:
«A guerra não é um fantasma
do passado, mas tornou-se uma
ameaça constante. O mundo está a
encontrar cada vez mais dificuldade
no lento caminho da paz que empreendera e começava a dar alguns
frutos. Dado que se estão a criar
novamente as condições para a
proliferação de guerras, lembro que
a guerra é a negação de todos os
direitos e uma agressão dramática
ao meio ambiente. (…)
Quero destacar que os 75 anos
de existência das Nações Unidas e
a experiência dos primeiros 20 anos
deste milénio mostram que a plena
aplicação das normas internacionais
é realmente eficaz e que a sua inob-

servância é nociva. A Carta das Nações Unidas, respeitada e aplicada
com transparência e sinceridade, é
um ponto de referência obrigatório
de justiça e um veículo de paz.
Mas isto pressupõe não disfarçar
intenções ilícitas nem colocar os
interesses particulares de um país
ou grupo acima do bem comum
mundial. (…)
Deste modo facilmente se opta
pela guerra valendo-se de todo o
tipo de desculpas aparentemente
humanitárias, defensivas ou preventivas, recorrendo-se mesmo à
manipulação da informação. De
facto, nas últimas décadas, todas as guerras pretenderam ter
uma «justificação». (…) Assim,
pretende-se indevidamente justificar inclusive ataques «preventivos»
ou ações bélicas que dificilmente
não acarretem «males e desordens
mais graves do que o mal a eliminar». (…) É verdade que «nunca
a humanidade teve tanto poder

sobre si mesma, e nada garante
que o utilizará bem». Assim, já não
podemos pensar na guerra como
solução, porque provavelmente os
riscos sempre serão superiores à
hipotética utilidade que se lhe atribua. Perante esta realidade, hoje é
muito difícil sustentar os critérios
racionais amadurecidos noutros
séculos para falar duma possível
«guerra justa». Nunca mais a
guerra! (…)
Toda a guerra deixa o mundo
pior do que o encontrou. A guerra
é um fracasso da política e da humanidade, uma rendição vergonhosa, uma derrota perante as forças
do mal. Não fiquemos em discussões teóricas, tomemos contacto
com as feridas, toquemos a carne
de quem paga os danos. (…) Assim
poderemos reconhecer o abismo do
mal no coração da guerra, e não
nos turvará o facto de nos tratarem
como ingénuos porque escolhemos
a paz.».

No dia 26 de fevereiro algumas famílias da catequese e catequistas estivemos em Fátima, e aí rezámos pela paz
na Capelinha, visitámos os túmulos dos Pastorinhos e fizemos a Via-Sacra no caminho dos Valinhos (foto).
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Viver a Quaresma
A mensagem do Papa Francisco para a Quaresma de 2022
comenta dois versículos da Carta aos Gálatas: «Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se
não tivermos esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo,
pratiquemos o bem para com todos» (Gal 6, 9-10a).
Apresentamos um excerto:
«Não nos cansemos de rezar. Jesus ensinou que é necessário
«orar sempre, sem desfalecer» (Lc 18, 1). Precisamos de rezar,
porque necessitamos de Deus. A ilusão de nos bastar a nós
mesmos é perigosa. Se a pandemia nos fez sentir de perto a
nossa fragilidade pessoal e social, permita-nos esta Quaresma experimentar o conforto da fé em Deus, sem a qual não
poderemos subsistir (cf. Is 7, 9). No meio das tempestades da
história, encontramo-nos todos no mesmo barco, pelo que
ninguém se salva sozinho; mas sobretudo ninguém se salva
sem Deus, porque só o mistério pascal de Jesus Cristo nos dá
a vitória sobre as vagas tenebrosas da morte. A fé não nos
preserva das tribulações da vida, mas permite atravessá-las
unidos a Deus em Cristo, com a grande esperança que não
desilude e cujo penhor é o amor que Deus derramou nos
nossos corações por meio do Espírito Santo (cf. Rm 5, 1-5).
Não nos cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Possa
o jejum corporal, a que nos chama a Quaresma, fortalecer
o nosso espírito para o combate contra o pecado. Não nos
cansemos de pedir perdão no sacramento da Penitência e
Reconciliação, sabendo que Deus nunca Se cansa de perdoar.
Não nos cansemos de combater a concupiscência, fragilidade

esta que inclina para o egoísmo e todo o mal, encontrando
no decurso dos séculos vias diferentes para fazer precipitar
o homem no pecado (cf. Encíclica Fratelli tutti, 166). Uma
destas vias é a dependência dos meios de comunicação digitais, que empobrece as relações humanas. A Quaresma é
tempo propício para contrastar estas ciladas, cultivando ao
contrário uma comunicação humana mais integral (cf. ibid.,
43), feita de «encontros reais» (ibid., 50), face a face.
Não nos cansemos de fazer o bem, através duma operosa caridade para com o próximo. Durante esta Quaresma,
exercitemo-nos na prática da esmola, dando com alegria
(cf. 2 Cor 9, 7). Deus, «que dá a semente ao semeador e o
pão em alimento» (2 Cor 9, 10), provê a cada um de nós
os recursos necessários para nos nutrirmos e ainda para
sermos generosos na prática do bem para com os outros.
Se é verdade que toda a nossa vida é tempo para semear
o bem, aproveitemos de modo particular esta Quaresma
para cuidar de quem está próximo de nós, para nos aproximarmos dos irmãos e irmãs que se encontram feridos na
margem da estrada da vida (cf. Lc 10, 25-37). A Quaresma
é tempo propício para procurar, e não evitar, quem passa
necessidade; para chamar, e não ignorar, quem deseja atenção e uma boa palavra; para visitar, e não abandonar, quem
sofre a solidão. Acolhamos o apelo a praticar o bem para
com todos, reservando tempo para amar os mais pequenos
e indefesos, os abandonados e desprezados, os discriminados e marginalizados (cf. Encíclica Fratelli tutti, 193).»

D. Manuel Clemente valorizou o trabalho da Cáritas da Ucrânia e das congéneres que “mobilizam todos os esforços” para “ajudar lá” e para
receber os refugiados ajudando os ucranianos que procuram acolhimento fora do país a “a ter uma vida condigna nestes tempos difíceis”.
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INFORMAÇÕES
Catequese

Hora Santa

Interrompemos no dia 24 de fevereiro e recomeçamos no
sábado 5 de março.

Sexta-feira, dia 18, às 21h30, teremos a Hora Santa: adoração com o Santíssimo Sacramento, centrada na Paixão
do Senhor.

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.

As datas até final do ano letivo serão estas: 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:

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.
Crisma
Domingo, 5 de junho, às 16h.

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

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

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

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

Via Sacra
Sextas-feiras às 17h55. Nesses dias não se rezará o terço.
Para o dia 8 de abril, pelas 21h30, está em preparação uma
Via-Sacra vicarial, dirigida sobretudo aos jovens, mas aberta
a todos, que partindo da nossa paróquia terminará no Campo Pequeno com as outras 13 paróquias da nossa Vigararia.

Sínodo 23
Recordamos o enorme interesse em que nos façam chegar
quanto antes as vossas sugestões para o Sínodo. Como
já anunciámos no boletim do mês passado, 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 paróquia (paroquia.telheiras@gmail.com),
com o título Sínodo 23.

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

Grupos de jovens
Profissionais: todas as quintas-feiras, às 19h15. Continuamos com o módulo: «Highlights do Concílio Vaticano II»
(aspetos relevantes dos documentos conciliares).
Universitários: sextas-feiras às 19h15. Prosseguimos com
o estudo da Teologia do Corpo.
Secundário: terças-feiras, às 19h15.
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Tweets do Papa Francisco
Com o coração dilacerado pelo que acontece na Ucrânia,
não esqueçamos as guerras noutras partes do mundo,
como no Lêmen, na Síria, na Etiópia...
Repito: calem-se as armas! Deus está com os agentes
de paz, não com quem usa a violência.
***
Devemos nos questionar que género de palavras usamos.
Palavras que expressam atenção, respeito, compreensão,
proximidade, compaixão ou que poluem o mundo
espalhando veneno: criticando, lamentando-nos,
alimentando a agressividade generalizada?
***
Com o Espírito de Jesus, podemos responder ao mal com
o bem, podemos amar aqueles que nos ferem. Assim
fazem os cristãos. Como é triste quando pessoas e povos
orgulhosos de serem cristãos veem os outros como inimigos
e pensam em fazer guerra entre si!

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.

Paróquia de Telheiras - Nossa Senhora da Porta do Céu
Paróquia
de Telheiras – Nossa Senhora da Porta do Céu
Estrada
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Correspondência:
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Correspondência:
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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