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Sejamos sinceros. Se no auge de uma 
grande afluência de pessoas, já com a
casa semicheia, aparecesse à nossa porta
um casal com uma mulher prestes a dar
à luz e à procura de um local adequado,
que faríamos?

Provavelmente, o mesmo que outros 
muitos fizeram há séculos: explicar-lhes
que a casa já estava cheia, que com
certeza haveria outras casas mais aptas
para uma mulher nessas condições,
ou talvez na hospedaria encontrassem 
um lugar apropriado. Não encontraram.
E assim, José e Maria só encontraram 
um estábulo para as horas decisivas
do Nascimento. Foi pena.
Se alguém os tivesse recebido, teria 
tido a alegria de ter Deus na sua casa
e também um papel mais relevante
na História da Redenção.

JMJ 2023: famílias 
de acolhimento
Pe. João Paulo Pimentel - Pároco

Com alguns dos jovens da nossa paróquia 
na Vigília de Oração da Jornada Diocesana 
da Juventude, no passado dia 19 de novembro.
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Já sei que a situação não é de todo a
mesma. Mas aceitar que alguém viva na
nossa casa, ainda que seja por poucos 
dias, dá sempre trabalho e gera alguma
leve insegurança ou apreensão.

No entanto, aqueles que tiverem 
disponibilidade e força para isso, podem
contribuir para que os jovens peregrinos,
oriundos de tantas partes do mundo, 
vivam os dias da Jornada Mundial
de Juventude abrigados num clima de
família. Descansarão bem, experimentarão
no concreto o nosso proverbial modo 
de receber, trocarão experiências que 
enriquecerão todos, talvez descubram 
nessa casa a luz da fé.

Recordemos o que nos diz a Carta
aos Hebreus (13, 2):
“Não vos esqueçais da hospitalidade, 
porque graças a ela alguns, sem
o saberem, hospedaram Anjos.” 
Quem sabe? Talvez algum dos jovens 
peregrinos que uma família acolha se 
venha a tornar num grande santo…

Caríssimas famílias: não deixem de se 
inscrever como família de acolhimento. 
A decisão, tomada agora, de receber dois
ou três jovens em casa no início do mês
de agosto pode ser uma manifestação 
prática da nossa vontade de abrir
o coração às surpresas de Deus.

Desse modo, talvez vivamos melhor a 
preparação para o Natal pois, de facto,
do que se trata é de aprender a receber
melhor Deus na nossa vida. Dar-Lhe
mais espaço. Prestar-Lhe mais atenção. 
Adaptar a nossa rotina à Sua amável 
presença.

Chegada da Cruz do
Comité Organizador
Diocesano (COD)

A cruz do COD de Lisboa, tem peregrinado
pelas 18 Vigararias do patriarcado, 
com o objetivo de “ir despertando 
as comunidades para o caminho de 
preparação da JMJ Lisboa 2023”.

De 3 a 17 de dezembro estará
na nossa vigararia (Lisboa IV).

No dia 13 de dezembro chegará à
nossa paróquia e haverá, nessa noite, 
um momento de oração, que será 
brevemente anunciado.

Ficará na paróquia no dia 14 de dezembro
até a seguir à Missa das 18h30.
O programa para este dia 14 está
a ser preparado.

É nosso desejo que alguns dos jovens da
paróquia possam levar a Cruz a algumas
das instituições da paróquia e assim dar
a conhecer um pouco mais a JMJ 2023.



Inscrições para as famílias que pretendam receber
peregrinos da JMJ Lisboa 2023
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As paróquias convidadas para receber 
jovens durante a semana da Jornada 
pertencem às Dioceses de Lisboa, 
Santarém e Setúbal, as Dioceses
de acolhimento.

O Comité Organizador Local irá alocar
os grupos de peregrinos às paróquias
destas Dioceses que se inscreveram para
receber peregrinos e, posteriormente, 
cada paróquia fará a distribuição dos
peregrinos pelas famílias, considerando a
proximidade que tem com a comunidade
em que se insere.

O acolhimento de peregrinos é uma forma
de participar na Jornada Mundial da 
Juventude, recebendo a Cristo em casa
e ajudando os jovens a terem a melhor 
experiência possível na sua vivência ao 
longo da semana da Jornada.

Como se podem inscreveras famílias?
A inscrição das famílias deverá ser feita nas respetivas Paróquias, de acordo
com o local de residência, onde terão de fornecer os dados necessários
para o preenchimento de um formulário. 

Enquanto o formulário não estiver operacional, as famílias que se desejem
inscrever deverão enviar quanto antes um mail para:
cop.telheiras.jmj2023@gmail.com

Quais os requisitos para as famílias se inscreverem? 
• Cada família tem de acolher um mínimo de 2 peregrinos por família/casa.

• As famílias deverão disponibilizar uma área adequada para que 
os peregrinos possam pernoitar, com um mínimo de 2 m2 por peregrino. 
Em todo o caso, não haverá obrigatoriedade de fornecer cama individual.

• O(s) responsável(eis) de cada casa devem ser adultos.

• Não é necessário saber falar o idioma dos peregrinos que acolhem.

• A responsabilidade e controlo da idoneidade das famílias caberá 
às respetivas paróquias de acolhimento. 

Os Patronos da 
JMJ Lisboa 2023
Prosseguimos com breves biografias 
dos Santos Patronos da JMJ (transcrita 
do site oficial da JMJ 2023).

Beato João Fernandes

Oração - Deus eterno e todo-poderoso, que 
dotastes de invencível constância na fé o Bem
-aventurado mártir João Fernandes, concedei
-nos que, fortalecidos por tão glorioso 
exemplo, imitemos o fogo da sua caridade 
na preparação e realização da JMJ Lisboa 
2023 e participemos sua glória na pátria 
celeste. Por Cristo, nosso Senhor. Ámen.

O Beato João Fernandes nasceu em 
Lisboa e foi um dos 73 missionários
que, em 1570, acompanharam Inácio
de Azevedo no sonho missionário da
evangelização do Brasil. Tinha, então,
19 anos e era noviço jesuíta. A 15 de
julho, pouco depois da partida rumo ao
Brasil (perto das Canárias), a embarcação
em que seguiam foi atacada por uma
frota de cinco navios de piratas huguenotes
que os martirizou. Pio IX reconheceu
o martírio e confirmou a devoção ao 
Beato Inácio de Azevedo e aos seus 39 
companheiros em 11 de maio de 1854, 
instituindo a sua festa a 17 de julho.

Palma - O símbolo que distingue um santo 
mártir é a Palma: o jesuíta João Fernandes, 
membro do grupo de companheiros 
missionários de Santo Inácio de Azevedo, foi 
martirizado com os restantes irmãos da
companhia em nome da evangelização cristã.



Informações
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NOVENA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
30 de novembro até dia 8 de dezembro.
Na Missa da tarde, a homilia será centrada
em Nossa Senhora e haverá um cântico
mariano no final.
No dia 7 de dezembro, a Missa 
vespertina será celebrada apenas às 
18h30. No dia 8, haverá Missas às 
10h, às 12h, às 17h e às 19h.  

HORÁRIOS DE MISSAS 
> Natal 
24 de dez., sábado - Missa do Galo às 23h.
Não haverá Missa vespertina nem às 16h
nem às 18h30.
25 de dez., domingo - Missa às 12h, 17h
e 19h. Não haverá Missa às 10h.
> Ano Novo, Solenidade de Nossa 
Senhora, Mãe de Deus
31 de dez., sábado - Missa vespertina 
às 18h30. Não haverá Missa às 16h.
1 de jan., domingo - Missa às 12h, 17h 
e 19h. Não haverá Missa às 10h.

ADVENTO
> Luz da Paz de Belém - Depois de
um percurso de mais de dois mil 
quilómetros a ser partilhada de mão 
em mão, de coração em coração, no 
dia 13 de dezembro chega à igreja de
Nª Sra da Porta do Céu a Luz da Paz de
Belém que será partilhada na Missa das
18h30, do sábado 17 de dezembro, e nas
Missas do domingo, dia 18 de dezembro.
Estão todos convidados a trazer a sua
candeia para que também possam levar a
Luz da Paz de Belém para as suas famílias.
Pode ajudar a lembrar a luz que  
recebemos com o Nascimento de Jesus
e que somos chamados a conservar.

> Cabazes de natal - Animamos a que 
todos sejam generosos na entrega de 
géneros não perecíveis para podermos 
dar um maior consolo a quem mais precisa.
> Confissões no Advento - Para além do
horário habitual, no sábado, dia 24 de
dezembro, haverá confissões de manhã
entre as 10h30 e 12h30 e à tarde, entre as
16h e as 18h30, altura em que se fechará
a igreja até às 22h30.

HORA SANTA
16 de dez., 6ª feira - Em pleno Advento,
teremos a Hora Santa - adoração com
o Santíssimo Sacramento. 
Procuraremos cultivar a esperança
no Salvador do mundo.

ADORAÇÃO COM O SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO - Todas as 5as feiras, 
com início às 16h.

SESSÕES DOUTRINAIS DE 
PREPARAÇÃO PARA O CRISMA
E BATISMO DE ADULTOS - 3as feiras, 
dias 6 e 20 de dezembro, às 21h.

ENCONTROS MENSAIS PARA 
ADULTOS JÁ CRISMADOS - Neste mês
de dezembro, será na 3ª feira dia 13, das
21h10 até às 22h. São encontros abertos
a todos, em que lemos, estudamos
e falamos de forma sistemática sobre 
o Catecismo da Igreja Católica.

DIAS DE RETIRO
Para homens - 13 de dez., 3ª feira,
das 19h10 às 20h15.
Para senhoras - 14 de dez., 4ª feira
das 19h10 às 20h15.

DEVOÇÃO DOS
5 PRIMEIROS SÁBADOS 
3 de dezembro haverá Missa às 9h15, 
seguida de terço, contemplação dos 
mistérios, e confissões até às 10h30.

AUSÊNCIAS DE SACERDOTES
Pe. João Paulo Pimentel: 26 a 31 de dez.

GRUPO DE JOVENS PROFISSIONAIS
Todas as 5as feiras às 19h25 depois
da Adoração.

GRUPO DE UNIVERSITÁRIOS
Às 6as feiras pelas 19h15: dentro 
do módulo de Apologética 2, 
começaremos a falar sobre
o que acontece depois da morte. 

GRUPO DE JOVENS DO SECUNDÁRIO
3as feiras, às 19h15. Dia 20 de dezembro
é a última sessão antes das férias. 
Recomeçaremos no dia 3 de janeiro.

ATIVIDADES DA CARITAS PAROQUIAL
Pedimos a contribuição de todos para 
conseguirmos manter a distribuição de 
géneros não perecíveis às famílias com 
maiores necessidades. Continuamos
a precisar de mais pessoas disponíveis 
para um acompanhamento de maior 
proximidade a essas famílias.

ENCONTRA-SE À 
VENDA O LIVRO:
Os Patronos da JMJ 
lisboa 2023: Edição 
PAULUS e PAULINAS

Formato: 12x19cm
Nº Pág.: 128
Custo: 8,70€

Para as restantes Missas, consultar a página 
seguinte em Horários da Paróquia.



Tweets do
Papa Francisco
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Abertura da Igreja
2ª a 6ª feira: 11h-13h / 16h-19h30

Sábados: 17h-19h30
Domingos/dias santos: 9h30-13h/17h-20h

Secretaria
3ª a 5ª feira: 16h-18h

Horário de Missas
2ª a 6ª: 12h15 e 18h30
Sábados: 16h e 18h30

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

Horários da Paróquia

2ª feira 3ª feira 4ª feira 5ª feira 6ª feira Sábado

11h-13h
Pe. Miguel Tavares

16h-18h30
Pe. Carlos Santamaria

17h-19h
Pe. Miguel Tavares

11h-12h
Pe. Carlos Santamaria

16h-18h15
Pe. João P. Pimentel

16h-19h
Pe. Nuno R.

11h-12h
Pe. João P. Pimentel

11h-13h
Pe. Nuno R.
16h-18h15

Pe. João P. Pimentel
17h-19h 

Pe. Nuno R.

11h-12h
Pe. João P. Pimentel

16h-18h15
Pe. Carlos Santamaria

16h-19h
Pe. João P. Pimentel

11h-12h
Pe. Carlos Santamaria

16h-18h15
Pe. João P. Pimentel

16h-19h
Pe. Carlos Santamaria

17h-18h
Pe. Carlos Santamaria

16h-18h15
Pe. João P. Pimentel

Terço
2ª a Sábado: 18h | Domingo: 18h30

Exposição do Santíssimo 
Sacramento

5ª feira, das 16h às 18h.
Termina às 19h20

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

> “Maria levantou-se e partiu 
apressadamente” (Lc 1,39) é o tema 
desta #JornadaMundialdaJuventude. 
Apostar no Alto, colocar-se em caminho,
sair dos próprios medos para estender 
a mão a quem precisa é o segredo para 
permanecer jovens.

> Cristo é o centro unificador de toda 
a realidade, é a resposta a todas as 
interrogações humanas, é a realização 
de todos os desejos de felicidade, de 
bem, de amor e eternidade presentes 
no coração humano.

> Um santo ou uma santa é um reflexo 
luminoso do Senhor na história.
O caminho da santidade é universal, 
é um chamamento para todos nós, 
começa com o Batismo para cada
um é único e irrepetível.

> Onde encontrar a força para 
se colocar com generosidade ao 
serviço dos outros? Na oração e na 
contemplação silenciosa de Cristo.
O encontro orante com Jesus enche
o nosso coração com a sua paz e amor, 
que podemos dar aos outros.

Para as Missas de Natal e Ano Novo, 
consultar a página anterior.
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