
HORÁRIOS 
 
 

MISSAS  
2ª a 4ª  - 9h 

5ª a Sábado - 19H 
Domingo  

Tires  - 9h e 11h 
Caparide - 10h   

 
 
 

CONFISSÕES 
Sexta-feira 
17:30h às  

18:30 
 
 
 
 

CARTÓRIO 
3ª, 5ª e Sábado 
  17h às 18:30h 
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te

 
O Santo da Semana: S. Pedro  

SITE DA PARÓQUIA 
http://www.paroquiadetires.org/  
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IGREJA PAROQUIAL 
 

Praça Fernando Lopes Graça,  
Tires 2785-625  
São Domingos de Rana 
tel. : 214451650  
email: geral@paroquiatires.org  
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Com a colaboração do grupo de jovens do Movimento Encontros de Jovens Shalom  
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Catequese - O DESEJO DE DEUS 
 
Em sua história, e até os dias de hoje, os homens têm 
expressado de múltiplas maneiras sua busca de Deus por 
meio de suas crenças e de seus comportamentos religiosos 
(orações, sacrifícios, cultos, meditações etc.). Apesar das 
ambiguidades que podem comportar, estas formas de 
expressão são tão universais que o homem pode ser chama-
do de um ser religioso: De um só (homem), Deus fez toda a 
raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando 
os tempos anteriormente determinados e os limites de seu 
habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade e, mes-
mo se às apalpadelas, se esforçassem por encontrá-la, 
embora Ele não esteja longe de cada um de nós. Pois nele 
vivemos, nos movemos e existimos (At 17,23-28). 
 
Catecismo da Igreja Católica - 28 

-Terça-feira 19 de Fev., Preparação do Batismo  

-23/24 de Fev., Retiro de Adolescentes—Caparide 

-24 de Fev., Reunião de Pais da Catequese—Tires 

24 de Fev., Peregrinação à Sé—Ano da Fé 

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires 
Lema Paroquial do Ano da Fé “Reavivai o dom que recebestes” (2 Tm 1, 6-10) 

Queridos irmãos e irmãs, 
Como sabeis, decidi… – obrigado pela 
vossa amizade! – Decidi renunciar ao 
ministério que o Senhor me confiou 
no dia 19 de Abril de 2005. Fi-lo em 
plena liberdade para o bem da Igreja, 
depois de ter longamente rezado e 
ter examinado diante de Deus a 
minha consciência, bem ciente da 
gravidade de tal ato mas igualmente 
ciente de já não ser capaz de desem-
penhar o ministério petrino com a 
força que o mesmo exige. Anima-me 
e ilumina-me a certeza de que a Igre-
ja é de Cristo, o Qual não lhe deixará 
jamais faltar a sua orientação e a sua 
solicitude. Agradeço a todos pelo 
amor e pela oração com que me ten-
des acompanhado. Obrigado! Nestes 
dias, não fáceis para mim, senti quase 
fisicamente a força da oração que me 
proporciona o amor da Igreja, a vossa 
oração. Continuai a rezar por mim, 
pela Igreja, pelo futuro Papa. O 
Senhor vos guiará.  
 
Queridos irmãos e irmãs, 
Hoje, Quarta-feira de Cinzas, inicia-

mos a Quaresma, tempo de prepara-
ção para a Páscoa. Estes quarenta 
dias de penitência nos recordam os 
dias que Jesus passou no deserto, 
sendo então tentado pelo diabo para 
deixar o caminho indicado por Deus 
Pai e seguir outras estradas mais 
fáceis e mundanas. Refletindo sobre 
as tentações a que Jesus foi sujeito, 
cada um de nós é convidado a dar 
resposta a esta pergunta fundamen-
tal: O que é que verdadeiramente 
conta na minha vida? Que lugar tem 
Deus na minha vida? O senhor dela é 
Deus ou sou eu? De fato, as tenta-
ções se resumem no desejo de instru-
mentalizar Deus para os nossos pró-
prios interesses, em querer colocar-
se no lugar de Deus. Jesus se sujeitou 
às nossas tentações a fim de vencer o 
maligno e abrir-nos o caminho para 
Deus. Por isso, a luta contra as tenta-
ções, através da conversão que nos é 
pedida na Quaresma, significa colocar 
Deus em primeiro lugar como fez 
Jesus, de tal modo que o Evangelho 
seja a orientação concreta da nossa 
vida. 

PAPA BENTO XVI 
AUDIÊNCIA GERAL 
 Quarta-feira, 13 de Fevereiro de 2013 
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“A Tentação: uma oportunidade, mais do que um perigo.”  
I Domingo da Quaresma 

http://www.paroquiadetires.org/


Com Maria, Mãe da Igreja 
 
13. Nesta peregrinação da fé, 
somos guiados por Maria, a 
Estrela da Manhã e Mãe da 
Igreja. A devoção a Nossa 
Senhora é um traço forte do 
catolicismo português. Deve-
mos viver este Ano da Fé, 
aprendendo a só dar a Nossa 
Senhora o lugar e o papel que 
Deus lhe deu, em união com o 
Seu Filho Jesus Cristo. É como 
Mãe de Cristo e da Igreja que 
ela é nosso farol, nossa proteto-
ra e nosso guia. Só daremos a 
Nossa Senhora o lugar que Deus 
lhe deu se fizermos esta cami-
nhada da fé em Igreja. Ela vai 
connosco porque pertence à 
Igreja, é membro e modelo da 
Igreja, na maneira como escu-
tou a Palavra que lhe mostra a 
vontade de Deus e lhe obede-
ceu, na radicalidade com que 
assumiu a missão do seu Filho 
Jesus Cristo, acolhendo a espa-
da de dor que lhe trespassou o 
coração; na plenitude com que 

participou da ressurreição de 
Jesus e foi coroada com a glória 
dos bem-aventurados. Cada 
passo da nossa caminhada deu-
o Ela plenamente, continua a dá
-lo connosco. A Ela deu-lhe 
Deus, misteriosamente, desde o 
primeiro momento da sua vida, 
um coração imaculado. Oh! 
Como ela sabe que só podemos 
percorrer este caminho com um 
coração puro, um coração novo, 
capaz de escutar a Palavra, florir 
no amor e desejar a alegria defi-
nitiva em Deus. 
  
Lisboa, 25 de Outubro de 2012, 
Solenidade da Dedicação da Sé 
Patriarcal  
 

Acabamos Hoje:  
 
A CARTA PASTORAL DO CARDEAL-PATRIARCA À IGREJA DE LISBOA 

POR OCASIÃO DA ABERTURA DIOCESANA DO ANO DA FÉ 

Plano Semanal - 2012 | 2013 

  Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

9:00 Eucaristia  Eucaristia   Eucaristia   Eucaristia        

10:00 

Eucaristia
(Caparide)/
Catequese

(Tires) 

      

11:00 Eucaristia       
Catequese 
(Caparide) 

15:00       
Catequese

(Tires) 

16:00 
Adoração do 
Santíssimo 

    
Legião de Maria  

(Tires) 
 

16:30       Escuteiros 

17:00  
Atendimento 

para            
Baptismos 

Cartório Cartório Cartório Cartório 
Cartório/
Legião de  

Maria (Tires) 

17:30      Confissões  

19:00     Eucaristia   Eucaristia   Eucaristia   

21:00   
Preparação 

p/
Baptismo 

 

Encontro 
Bíblico/   

Legião de 
Maria 

(Caparide) 

Renascer  

21:15      JSF  

21:30      Shalom  

= Aviso Especial = 

 

Durante este Tempo da Quaresma haverá Via Sacra 

em Tires e em Caparide todas as sextas-feiras as 

21.00  


