
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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SITE DA PARÓQUIA 
http://www.paroquiadetires.org/ 
http://www.acolitostires.pt/ 
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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  

As criaturas, todas elas, trazem em si certa seme-
lhança com Deus, muito particularmente o ho-
mem criado à imagem e a semelhança de Deus. 
Por isso as múltiplas perfeições das criaturas (sua 
verdade, bondade e beleza) refletem a perfeição 
infinita de Deus. Em razão disso podemos falar de 
Deus a partir das perfeições de suas criaturas, 
"pois a grandeza e a beleza das criaturas fazem, 
por analogia, contemplar seu Autor" (Sb 13,5).  
 
Catecismo da Igreja Católica - 40 
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Solenidade da Anunciação do Senhor | 08.04.2013  

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, 

Retomamos hoje as Catequeses 
do Ano da Fé, tratando da Res-
surreição de Jesus, centro da 
mensagem cristã. Esta verdade 
de fé insere a nossa existência 
num horizonte de esperança 
aberto ao futuro de Deus, à feli-
cidade plena, à certeza que o 
pecado e a morte podem ser 
vencidos. E esta certeza que a fé 
nos dá fé permite que vivamos 
com mais confiança as realida-
des quotidianas, enfrentando-as 
com mais coragem e dedicação, 
na certeza de que Cristo é a nos-
sa força. No Novo Testamento, 
Jesus Ressuscitado se encontra 
com diversas testemunhas, pri-
meiramente com um grupo de 
mulheres, em seguida com Pe-
dro, depois com mais de qui-
nhentas pessoas, até o encontro 
com Paulo, na estrada de Da-

masco. Também nós podemos 
reconhecer e encontrar o Res-
suscitado: na Sagrada Escritura; 
na Eucaristia, onde Jesus se faz 
presente a nos faz entrar em co-
munhão com Ele; na caridade, 
quando os gestos de amor, bon-
dade, misericórdia e perdão fa-
zem resplandecer um raio da 
Ressurreição no mundo. 

(Amados peregrinos de língua 
portuguesa, particularmente o 
grupo de brasileiros vindos do 
Paraná: alegrai-vos e exultai, 
porque o Senhor Jesus ressusci-
tou! Deixai-vos iluminar e trans-
formar pela força da Ressurrei-
ção de Cristo, para que as vossas 
existências se convertam num 
testemunho da vida que é mais 
forte do que o pecado e a mor-
te. Feliz Páscoa para todos!) 

N. 22 
7 Abr 
2013 
 

2º Domingo da Páscoa (Divina Misericórdia)  

PAPA FRANCISCO 
AUDIÊNCIA GERAL 
Praça de São Pedro - Quarta-feira, 03 de abril de 2013 

http://www.paroquiadetires.org/
http://www.paroquiadetires.org/


Cardeal-Patriarca de Lisboa  D. José |  
Excerto da Homilia no Domingo de Páscoa | 
31.03.3013 
“A Ressurreição de Jesus e a surpresa da vida” 

1. A Páscoa é a festa da 
vida. Esta é a maravilha 
da criação, encerra toda a 
beleza, é o desafio de to-
das as descobertas, a se-
mente do horizonte que 
se abre sempre de novo 
em busca da sua plenitu-
de. É na nossa experiên-
cia de seres vivos que po-
demos descobrir Deus, o 
Vivo e fonte da vida. O 
respeito pela vida é o pi-
lar decisivo de toda a civi-
lização. 
A ressurreição de Jesus foi 
surpresa, mesmo para os 
seus amigos mais próxi-
mos, porque a plenitude 
da vida exprimiu-se na vi-
tória sobre a morte, que 
em termos humanos, 
aparece como o fim da vi-

da, a negação da vida. Afi-
nal, a vida venceu a mor-
te. 
A ressurreição de Jesus é 
a plenitude do mistério 
da encarnação. Quem 
ressuscitou foi o Homem, 
Jesus de Nazaré. Aquela 
vida nova, desconhecida e 
misteriosa, é uma vida 
humana, do Filho de Deus 
feito Homem, para garan-
tir a todos os homens, 
seus irmãos, que o triunfo 
da vida é possível. Tendo-
se unido a todos os ho-
mens, a sua ressurreição 
encerra a promessa do 
maior anseio da humani-
dade: viver sempre, apro-
fundar a experiência da 
vida. Quem se uniu a Cris-
to nunca desiste de viver, 

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  

nada o trava no anseio da 
vida em plenitude. 
Nesta Páscoa façamos co-
mo o Apóstolo João: aos 
primeiros sinais da morte 
vencida, acreditou. Esta 
nova manifestação da vida 
surpreendeu-os; deixemo-

nos surpreender pela Vida. 
Sé Patriarcal, 31 de março 
de 2013 
D. José Policarpo, cardeal-
patriarca de 
Lisboa 


