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Na audiência jubilar de 12 
de novembro, o Papa Francisco 
falou de «inclusão». Eis as suas 
palavras: «Um aspeto importan-
te da misericórdia é a inclusão, 
que se manifesta nos nossos 
braços abertos para acolher, 
sem excluir nem classificar os 
outros segundo a sua condição 
social, língua, raça, cultura, re-
ligião. Diante de nós, há apenas 
uma pessoa concreta que deve-
mos amar como Deus a ama. 
Deus quer todos incluídos; não 
exclui ninguém». 

Trata-se de todo um programa 
de vida que, com a graça de Deus, 
tem de ser cultivado no coração: 
não queiramos excluir ninguém 
do nosso amor. O tempo do Na-
tal, ao recordar que Deus nasceu 
para todos, convida a prestar 
importância a esta dimensão da 
misericórdia. O nosso eu mais 
íntimo deve estar disposto a re-
ceber todas as pessoas, a contar 
com elas, a tê-las em conta, a não 
excluir ninguém. 

Ora, este programa de vida 
aplica-se em primeiríssimo lugar 
à nossa relação com Deus. Por 
vezes, corremos o risco de nos 
relacionarmos com Ele de modo 
bem semelhante a como, infe-
lizmente, nos relacionamos às 
vezes com alguém socialmente 
marginalizado: está «ali», é ver-
dade, mas tratamos de O olhar 
o menos possível, não nos dete-
mos para O acompanhar, tran-

quilizamos a consciência com 
uma esmola do que nos sobra.

O Menino de Belém, com 
a sua candura e simplicidade, 
diz-nos suavemente: «Eis que 
estou à porta e bato» (Ap 3, 20). 
Pede-nos que O «incluamos» na 
nossa vida, na nossa casa, na 
nossa família. Que O tratemos 
como mais Um na família. Que, 
por isso mesmo, Lhe dediquemos 
tempo. E assim passamos a con-
viver com Deus em casa. 

No fundo, a vinda de Cristo à 
terra manifesta a sua vontade de 
estar connosco, de O incluirmos 
na nossa vida, em todos os seus 
momentos e atividades. Jesus 
não quer apenas que fiquemos 
com este ou aquele seu ensina-
mento. Quer entrar Ele próprio 
na esfera da nossa existência.

O Natal convida-nos nova-
mente a incluir realmente Deus 
na vida. O Presépio, os beijos 
e a veneração às imagens do 
Menino, os cânticos natalícios… 
mas sobretudo a participação na 

Liturgia são modos concretos de 
manifestar que O queremos no 
nosso tempo, na nossa organiza-
ção do dia, na nossa cabeça e no 
nosso coração. Esses momentos 
ajudarão a querer levá-Lo real-
mente connosco para o ambiente 
familiar, para o trabalho que pro-
curaremos melhorar para servir 
com mais eficácia aqueles para 
quem e com quem trabalhamos, 
e farão que desejemos acolher 
todos os que passam pelas nossas 
vidas como se fossem Jesus.

Por isso, não deixemos passar 
o Natal, excessivamente entre-
tidos com prendas e jantares, 
convertendo Jesus em mais um 
«sem-abrigo», como se não ti-
vesse direito a estar nas nossas 
vidas, nas nossas casas, nas nos-
sas decisões. O Natal é uma festa 
cristã! Cristo deve ser o centro de 
todas as atenções. 

Bom Natal…e boa «inclusão» 
do Menino-Deus na família.

Pe. João Paulo Pimentel

Do Pároco

E se no Natal «incluirmos» mesmo Deus na nossa casa?

Curso de noivos: participantes, casais que orientaram as diversas sessões  
e seus filhos, e as baby-sitters que desempenharam um papel essencial.



32

Boletim da Paróquia de Nossa Senhora da Porta do Céu, Ano XII, nº 146, Dezembro de 2016

Dia Mês Dia Semana Comemoração

3 Sáb S. Francisco Xavier
4 Dom Domingo II do Advento
5 2ª S. Frutuoso, S. Martinho de Dume e S. Geraldo
6 3ª S. Nicolau
7 4ª S. Ambrósio
8 5ª Imaculada Conceição da Virgem Maria, solenidade
11 Dom Domingo III do Advento
12 2ª Nossa Senhora de Guadalupe
13 3ª Santa Luzia
14 4ª S. João da Cruz
18 Dom Domingo IV do Advento
25 Dom Natal do Senhor, solenidade
26 2ª S. Estêvão, festa
27 3ª S. João, festa
28 4ª Santos Inocentes, festa
30 6ª Sagrada Família de Jesus, Maria e José, festa

Calendário Litúrgico

Na cristandade a festa do Natal assu-
miu uma forma definitiva no século IV, 
quando substituiu a festa romana do 
“Sol invictus”, o sol invencível. Assim foi 
evidenciado que o nascimento de Cristo é 
a vitória da verdadeira luz sobre as trevas 
do mal e do pecado.

Contudo, a particular e intensa atmos-
fera espiritual que circunda o Natal 
desenvolveu-se na Idade Média, graças 
a São Francisco de Assis, que estava 
profundamente apaixonado pelo homem 
Jesus, pelo Deus-connosco.

O seu primeiro biógrafo, Tomás de Ce-
lano, na Vida segunda narra que São 
Francisco “acima de todas as outras sole-
nidades celebrava com inefável solicitude 
o Natal do Menino Jesus, e chamava 
festa das festas ao dia no qual Deus, feito 
pequeno infante, se tinha amamentado 
num seio humano” (Fontes Franciscanas, 
n. 199, p. 492).

Desta particular devoção ao mistério 
da Encarnação teve origem a famosa 
celebração do Natal em Greccio. (...) 
O que animava o Pobrezinho de Assis 
era o desejo de experimentar de modo 
concreto, vivo e atual a humilde gran-
deza do acontecimento do nascimento 

do Menino Jesus e de comunicar a sua 
alegria a todos. 

Na sua primeira biografia fala-se da noite 
do presépio de Greccio de modo vivo e 
comovedor, oferecendo uma contribui-
ção decisiva para a difusão da tradição 
natalícia mais bonita, a do presépio.

Essa noite voltou a dar à cristandade 
a intensidade e a beleza da festa do 
Natal, e educou o Povo de Deus para 
compreender a sua mensagem mais 
autêntica, o calor particular, e a amar e 
adorar a humanidade de Cristo.

Esta particular aproximação ao Natal ofe-
receu à fé cristã uma nova dimensão. A 
Páscoa tinha concentrado a atenção so-
bre o poder de Deus que vence a morte, 
inaugura a vida nova e ensina a esperar 
no mundo que há-de vir. Com São Fran-
cisco e com o seu presépio eram postos 

em evidência o amor inerme de Deus, a 
sua humildade e a sua benignidade, que 
na Encarnação do Verbo se manifesta aos 
homens para ensinar um novo modo de 
viver e de amar. 

Graças a São Francisco, o povo cristão 
pôde compreender que no Natal Deus 
se tornou deveras o “Emanuel”, o Deus-
-connosco, do qual não nos separa 
barreira nem distância alguma. Naquele 
Menino, Deus tornou-se tão próximo 
de cada um de nós, tão próximo, que 
podemos chamá-lo por tu e manter com 
ele uma relação confidencial de afecto 
profundo, assim como fazemos com um 
recém-nascido. 

De facto, naquele Menino manifesta-se 
Deus-Amor:  Deus vem sem armas, sem 
a força, porque não pretende conquistar, 
por assim dizer, de fora, ao contrário, 
deseja ser acolhido pelo homem em 
liberdade; Deus faz-se Menino inerme 
para vencer a soberba, a violência e a 
ambição de posse do homem. Em Jesus, 
Deus assumiu esta condição pobre e de-
sarmante para nos vencer com o amor e 
nos guiar à nossa verdadeira identidade. 

Bento XVI, Audiência geral 23.XII.2009

Do Tesouro da Igreja

O Deus-connosco
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INFORMAÇÕES

Catequese de crianças
Rapazes: terça-feira (17.45h) ou sábados (11.00h);

Raparigas: quinta-Feira (17.45h) ou domingos (11.00h).

Apesar de ser feriado, dia 1 de dezembro há catequese

Cursos para adultos

Teologia para todos: para entender e contemplar o Credo.

Sessão 3: Deus ama e cuida o mundo que Ele criou.

Dia 14 de dezembro. Das 21h30 às 22h15.

Curso sobre a família e o amor humano:

Baseado nas catequeses de S. João Paulo II sobre a teo-
logia do corpo. 

A.   Para senhoras e raparigas mais velhas: quinta-feira, 
dia 15, às 13.00h. Entrada pela Rua Filipe Duarte.

B.   Para todos: sexta-feira, dia 16, às 21.15h. Entrada 
pela Rua Filipe Duarte. Recoleções mensais (na igreja)

Senhoras: dia 15 (5ª) – 19.10h

Homens: dia 13 (3ª) – 19.10h

 Novena da Imaculada Conceição
Até dia 8, a homilia da Missa da tarde será dedicada à 
preparação desta solenidade.

 Ausências de sacerdotes
O Pe. Pimentel estará fora entre os dias 26 e 31 de dezembro

 
NATAL

Cabazes de Natal
Vamos procurar alegrar algumas famílias que mais precisam 
fornecendo-lhes géneros alimentares duráveis, roupas e 
também brinquedos para os seus filhos mais novos. Para 
concretizar esta iniciativa, para além da colaboração que 
teremos do Colégio Planalto, pedimos a contribuição gene-
rosa dos nossos paroquianos e de pessoas amigas.

As ofertas podem ser deixadas no fundo da Igreja, junto da 
porta que dá acesso ao Coro Alto, ou na secretaria.

O CABAZ DO NATAL será distribuído: ROUPAS: dia 15, 5.ª 
Feira, entre as 10.00h e as 11.45h; GÉNEROS ALIMENTARES: 
dia 16, 6.ª Feira, entre as 10.00h e as 11.45h. No dia 16 às 
10.00h haverá uma festa para essas famílias.

Venda de Natal
Começou em novembro, nas dependências do antigo mos-
teiro, e prolongar-se-á até 15 de dezembro. Trata-se de um 
modo amável de todos poderem colaborar um pouco mais 
com a manutenção da igreja, seja trazendo algum objeto 
útil, seja comprando os que se encontram à venda.  

Missas e confissões na quadra de Natal
Veja a informação na última página

 Bênção anual das casas
Neste tempo do Advento, em que desejamos a vinda de 
Jesus, a visita do pastor às famílias nas suas casas faz com 
que o próprio Cristo entre na nossa casa, para nos trazer a 
paz e a felicidade. Quem desejar receber esta bênção pode 
contactar o pároco.

 Novo Vigário paroquial de Telheiras
O Pe. Carlos Santamaría foi nomeado vigário paroquial 
pelo Cardeal-Patriarca. Na ausência do Pároco, passará a 
ser ele quem o representa juridicamente.

 Exposição com o Santíssimo Sacramento
Quintas-feiras, das 16h às 18.15h (às 16h, terço da mise-
ricórdia; às 17h50, terço).

Venha rezar a Nosso Senhor exposto na Custódia!

 Sínodo diocesano de Lisboa 2016
De 30 de novembro a 4 de dezembro reúne-se a assembleia 
sinodal: é o momento de intensificar a nossa oração pelo 
Sínodo e pelos seus frutos, como o Cardeal-Patriarca nos 
tem pedido.

Dias 1 e 3 – Recolha de alimentos para o Banco Alimentar 
contra a Fome na loja do Pingo Doce de Telheiras

Dia 16, 21h – na Sé Patriarcal de Lisboa: acolhimento da 
Luz da Paz de Belém por D. José Traquina, seguindo-se 
a partilha por todos os “Missionários da Luz”.

Dias 17 e 18 – Acantonamento de lobitos e exploradores, 
e acampamento dos pioneiros.

Agrupamento de Escuteiros nº 683



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

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:

4

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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Funcionamento da Paróquia
Terço
2ª a 6ª : 18h. Sábado: 17:45h. Domingo: 18h30

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.

Além do horário habitual, dias 17, 18 e 24: 
confissões a partir das 16h.

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

site da paróquia: (www.portadoceu.org)

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
                     

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

Horário de Missas
Domingos e dia 8 de dezembro
10h, 12h e 19h

Dia 24 de dezembro
12.15h; 18.30h (Vigília) e 23.00h (Missa 
do Galo)

Dia 25 de dezembro e dia 1 de janeiro 
de 2017
10h, 12h e 19h

2ª a 6ª : 12.15h e 18.30h
Sábados : 18.30h
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Tweets do Papa Francisco
Como desejo que os próximos anos sejam cheios de misericórdia, de 
modo que cada pessoa encontre a bondade e a ternura de Deus!

* * *
Não é suficiente experimentar a misericórdia de Deus na própria vida, é 
preciso também tornar-se instrumento de misericórdia para os outros.

* * *
Não devemos procurar realizar nada de extraordinário: muitas vezes 
são as pessoas mais próximas de nós que precisam da nossa ajuda.

* * *
Se cada um de nós, todos os dias, faz uma obra de misericórdia, 
haverá uma revolução no mundo.

* * *
Os santos descobriram o segredo da verdadeira felicidade, que mora 
no fundo da alma e tem a sua fonte no amor de Deus.

2ª F 3ª F 4ª F 5ª F 6ª F Sáb

11.00h

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

P. João 
Paulo P.

P. Carlos S. 

P. João 
Paulo P.

P. Carlos S. 

P. João 
Paulo P. 
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17.00h

P. Nuno R.  
P. Nuno R.
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P. João 
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18.30h
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