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Do Pároco

O terço e o fim da guerra

Na sexta-feira 8 de abril, houve uma Via-Sacra muito participada por todas as paróquias da Vigararia IV de Lisboa,  
com a presença do Sr. Patriarca. As últimas estações foram rezadas no Campo Pequeno.

sentes circunstâncias, temos um 
motivo adicional para incorporar 
esta oração à nossa vida, cheios 
de confiança na sua eficácia: 
todos podemos colaborar com 
o fim da guerra, por um lado 
confiando muito mais no valor 
que Deus concede a esta simples 
oração. Ao mesmo tempo, a 
conversão pessoal, a reorientação 
filial do nosso coração para Deus, 
é um grande dom de Deus que 
devemos implorar para nós e para 
todos, apoiando-nos no terço.    

«Rezem o terço todos os dias 
para alcançarem a paz para 
o mundo e o fim da guerra». 
Permitam-me terminar com uma 
suave ironia, evocando uma frase 
da memória coletiva da história 
recente do nosso país e que se 
tornou famosa: qual destas pa-
lavras é que não percebemos?

Pe. João Paulo Pimentel

Logo na primeira aparição de 
Nossa Senhora de Fátima, no dia 
13 de maio de 1917, os pastori-
nhos escutaram este pedido da 
Senhora vestida de branco: «Re-
zem o terço todos os dias para 
alcançarem a paz para o mundo 
e o fim da guerra». 

Na aparição de 13 de julho, 
Nossa Senhora insiste: «conti-
nuem a rezar o terço todos os 
dias, em honra de Nossa Senhora 
do Rosário, para obter a paz do 
mundo e o fim da guerra, por-
que só Ela lhes poderá valer». Ao 
mesmo tempo, explica às crianças 
que é necessário que as pessoas 
se convertam e deixem de ofen-
der Nosso Senhor. A guerra é uma 
das consequências de um leviano 
e massivo afastamento de Deus.

As crianças não só enten-
deram perfeitamente a mensa-
gem de Nossa Senhora como 

a levaram à prática imediata e 
generosamente. A eles, Nossa 
Senhora comunicará mais tarde 
a iminência do fim da guerra.  

É impossível não admirar-se 
com esta «lógica» do Céu. Trava-
-se uma guerra feroz lá para o 
centro da Europa e Nossa Senho-
ra aparece numa aldeia de Portu-
gal a solicitar de três crianças que 
rezem o terço para que a guerra 
cesse! O Céu solicitou deles ora-
ções e sacrifícios pela conversão 
dos pecadores, pela sua eterna 
salvação, pelo Papa e pelo fim da 
guerra. É como se, durante algum 
tempo, lhes tivesse sido confiado 
o destino do mundo!  

Estamos no mês de maio, tra-
dicionalmente dedicado a Nossa 
Senhora. Um modo simples e 
prático de o viver bem é começar 
a rezar diariamente o terço ou 
procurar rezá-lo melhor. Nas pre-
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No Dia da Terra, assinalado a 22 de abril, a JMJ Lisboa 2023 
divulgou uma carta-compromisso com a sustentabilidade 
que assume para a construção da jornada e que propõe 
à comunidade em geral, equipa, parceiros, voluntários e 
peregrinos.

Nessa carta-compromisso, intitulada “Juntos por uma Jor-
nada Mundial da Juventude mais sustentável”, a organiza-
ção começa por recordar que o Papa desafia todos a fazer 
da jornada de Lisboa “um evento jovem, com vida e força”. 
“É, pois, com mente fresca e criativa, bem como lúcida e 
responsável, que olhamos para a JMJ Lisboa 2023. Agosto 
de 2023 irá acolher um evento sem precedentes. Devemos 
aprender com a experiência adquirida em jornadas anterio-
res, promovendo a criatividade e a inovação”, pode ler-se.

A jornada quer assentar nos “pilares” das encíclicas do 
Papa Francisco ‘Laudato Si’ e ‘Fratelli Tutti’, e da exortação 
apostólica ‘Christus Vivit’, que “convocam para o cuidado 
com a nossa Casa Comum”.

“Inspirados por estes valores, e considerando a interpela-
ção do Santo Padre a que vivamos segundo os valores da 
fraternidade universal e do cuidado com a Casa Comum, 
comprometemo-nos, juntos, a fazer da sustentabilidade 
um objetivo central da concretização da JMJ Lisboa 2023”.

A carta-compromisso cita uma passagem da encíclica 
ecológica e social ‘Laudato Si’ (2015): “Tudo está ligado. A 
preocupação com o Ambiente deve, assim, ser associada a 
um amor sincero pelos nossos semelhantes e a um compro-

JMJ 2023

Festa da Família 2022
O X Encontro Mundial das Famílias vai acabar com a Festa 
da Família, em Lisboa, no dia 26 de junho de 2022.

Após estes 2 anos de pandemia a Festa da Família voltará a 
ser presencial! A edição deste ano será no Parque Urbano 
Quinta da Flamenga, na Vialonga (Vigararia de Vila Franca 
de Xira / Azambuja).

Como vem sendo habitual iremos contar com vários even-
tos organizados pelos movimentos / obras e pelos jovens 
da nossa Diocese, transmissão do Ângelus, a partir do Va-
ticano, a tradicional feira da família, um espaço dedicado 
aos mais novos, com insufláveis, um espaço de oração e 
confissões, algumas barraquinhas com comes e bebes e, 
claro, a Missa campal, presidida pelo Cardeal-Patriarca de 
Lisboa, D. Manuel Clemente.

Os casais jubilares (que fazem 10, 25, 50, 60 ou mais anos 
de casados em 2022) deverão inscrever-se para receber o 

Diploma com a Bênção Jubilar do Cardeal-Patriarca e para 
reservarem os seus lugares sentados na Missa de encerra-
mento da Festa da Família.

O Formulário de Inscrição está no site do Patriarcado (Patriar-
cado > Evangelização > Pastoral da Família > Inscrição dos 
casais jubilares). As inscrições terminam no dia 9 de maio.

misso inabalável de resolver os problemas da sociedade”. 
(LS, 91). “A JMJ Lisboa 2023 terá na sua génese o conceito 
de ecologia integral”, assinala o documento.

O ponto de partida para este compromisso é “a sobriedade 
de cada um” em relação à utilização dos bens, assim como 
“a honestidade de fazer o melhor possível”. “Queremos que 
a JMJ Lisboa 2023 seja uma referência no compromisso 
com a sustentabilidade, e que deixe um legado positivo du-
radouro no território, na comunidade em geral, na equipa, 
nos parceiros, nos voluntários e nos peregrinos”, indica a 
organização do evento.

(Fonte: site do Patriarcado de Lisboa)
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Tempos de reflexão
Homens: terça-feira, dia 10, das 19h15 às 20h15.
Mulheres: quarta-feira, dia 11, das 19h15 às 20h15.

Sessão de continuidade
Para aqueles que fizeram o Crisma nos anos anteriores: na 
terça-feira dia 31, às 21h.

Devoção dos 5 primeiros sábados
Dia 7 de maio. Missa às 9.15 seguida de terço e confissões.

«Patrulha cristã»
Grupo de pais com crianças pequenas, chamado «Patrulha 
cristã»: muitos participam na Missa das 10h e, uma vez 
por mês, organizam pequenos passeios ao ar livre e uma 
mini-catequese para crianças até aos 5 anos. Se desejar, 
pode inscrever-se no grupo do Whatsapp e assim receber 
todas as informações. Este mês, procurarão integrar-se na 
peregrinação a Fátima no dia 21 de maio, embora com 
planos adaptados.

Grupos de jovens
Profissionais: quintas-feiras às 19h30, depois de um tem-
po de adoração; neste trimestre o módulo está centrado 
em como ler e rezar coma Bíblia, seguindo um curso do St. 
Paul’s center, «Do Génesis a Jesus».

Universitários: sextas-feiras às 19h25, também depois de 
um tempo de adoração: prosseguimos com o módulo da 
Teologia do Corpo.

Secundário: terças-feiras, às 19h15. 

Hora Santa
Sexta-feira, dia 20 de maio, às 21h30, teremos a Hora San-
ta – adoração com o Santíssimo Sacramento: durante essa 
hora, rezaremos o terço com as cláusulas cristológicas.

Peregrinação, de Minde a Fátima
No sábado, 21 de maio, para todos. Cerca de 15 quilóme-
tros. Santa Missa às 8h00, na Igreja de Nossa Senhora da 
Porta do Céu, saída do autocarro às 8h45, partida de Minde 
às 10h45. Para o regresso, o autocarro estará no Parque 2 
e sairá de Fátima às 18h, com chegada a Lisboa por volta 
das 19h15. As inscrições devem ser feitas até 13 de maio.

Grupo da Caritas Paroquial de Telheiras
O GASP, Grupo da Caritas Paroquial de Telheiras,  continua 
a necessitar:

–  estudantes com tempo e gosto para dar explicações aos 
alunos das escolas que possam estar a passar por um pe-
ríodo de maior dificuldade;

–  voluntários que possam disponibilizar tempo para prestar 
algum serviço a pessoas que vivem sozinhas: ir comprar 
medicamentos, ir ao correio, etc ou também, visitá-las ou 
conversar ao telefone com essas pessoas;

–  voluntários que se disponibilizem a ir a casa de pessoas 
que querem doar géneros alimentares não perecíveis e 
produtos de higiene mas não conseguem trazer esses bens 
até à paróquia;

–  voluntários que, a mais longo prazo, se disponibilizem para 
acompanhar mais de perto uma família, sendo sua amiga 
e com o desejo de encontrar modos de ajudar mais;

–  donativos em géneros não perecíveis e produtos de higiene.

Irmandade de Nossa Senhora da Porta do Céu
Finalmente, teremos ocasião de ter a nossa procissão de Nossa 
Senhora da Porta do Céu. Será no sábado, dia 4 de junho  
às 21h.

Continuaremos também com os Oratórios que irão para as 
casas de quem os desejar: quem quiser acolher um pequeno 
Oratório para, durante uma semana, aproveitar para rezar 
em família com a presença dessa imagem, contacte, por 
favor a Irmandade, ou diretamente, ou através do mail: 
irmnspc@gmail.com.

Canal YouTube
Continuamos a animar que subscrevam o canal de Youtube 
da paróquia.

INFORMAÇÕES

Datas previstas para as festas da Catequese:
1º ano: Festa do Pai Nosso: domingo, 8 de maio, na Missa 
das 10h.

3º ano: Primeira Comunhão: sábado, 14 de maio, às 11h. 
Ensaios, nas aulas de catequese respetivas, dia 11 de maio 
(para a turma das quartas-feiras) e dia 8 de maio para a 
turma dos domingos.

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

6º Ano: Festa do terço (junto com a festa da Palavra): do-
mingo, 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. Retiro de prepa-
ração, terça-feira 17 de maio, das 21h às 22h. Ensaio da 
Cerimónia, quarta-feira 25 de maio, às 19h30.
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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 
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Estrada de Telheiras
Correspondência: Apartado 42076, 1601-801 Lisboa
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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

Boletim da Paróquia de Nossa Senhora da Porta do Céu, Ano XVIII, nº 202, Maio de 2022

Tweets do Papa Francisco


