
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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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  

PARTE 1: A PROFISSÃO DA FÉ 
44 O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. 
Porque provém de Deus e para Ele caminha, o homem só 
vive uma vida plenamente humana se viver livremente sua 
relação com Deus. O homem é feito para viver em comu-
nhão com Deus, no qual encontra sua felicidade: "Quando 
eu estiver inteiramente em Vós, nunca mais haverá dor e 
provação; repleta de Vós por inteiro, minha vida será verda-
deira" 
Catecismo da Igreja Católica - 44-45 
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- 30 de Abr. terça-feira as 21.30 Encontro dos leitores e 
leitoras 
- Mês de Maio: Recitação de Terço, Tires de segunda-feira – 
sábado às 18.15 e de segunda-feira a sábado as 
21.00horas. Aos Domingos será as 17.00 horas 
- Caparide: de segunda-feira a sábado as 21.00 horas; 
domingos as 17.00 horas. 
- Dia 1 de Maio – 18.15 horas 
- No dia 12 de maio, de tarde haverá com idosos da paró-
quia  

Santo da Semana S. Catarina de Sena  

SITE DA PARÓQUIA 
 

http://www.paroquiadetires.org/ 
http://www.acolitostires.pt/ 

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

No Credo, confessamos que Jesus 
«de novo há de vir em sua glória 
para julgar os vivos e os mortos». O 
pensamento do Juízo final não nos 
deve assustar, mas impelir-nos a 
viver melhor o presente. Com efei-
to, a história humana começa com 
a criação do homem e da mulher à 
imagem e semelhança de Deus e 
termina com o Juízo final realizado 
por Cristo. Agora encontramo-nos 
no tempo intermédio, à espera da 
sua segunda Vinda: um tempo em 
que devemos manter acesas as nos-
sas lâmpadas da fé, da esperança e 
da caridade. Neste tempo de espe-
ra, temos de pôr a render os talen-
tos que Deus nos deu; sobretudo 
nestes dias de crise, é importante 
que cada um não enterre os seus 
talentos, mas se abra e seja solidá-
rio com o outro. Deus oferece-nos, 
com misericórdia e paciência, este 
tempo para aprendermos a reco-

nhecê-Lo nos pobres e nos humil-
des e perseverarmos vigilantes no 
amor. Possa o Senhor, no fim da 
nossa vida e da nossa história, reco-
nhecer-nos como servos bons e 
fiéis!  
[Queridos peregrinos de língua por-
tuguesa, sede bem-vindos! Saúdo 
com afecto os grupos de Portugal e 
do Brasil, em particular os fiéis das 
paróquias Divino Pai Eterno de 
Goiânia e São Pedro de Vila Rica, 
encorajando-vos a todos a apostar 
em ideais grandes, ideais de serviço 
que engrandecem o coração e tor-
nam fecundos os vossos talentos. 
Confiai em Deus, como a Virgem 
Maria!] 

Nº 25 
27 Abr 
2013 

“Quem está em Cristo é uma Criatura Nova” 
V Domingo da Páscoa  

PAPA FRANCISCO 
AUDIÊNCIA GERAL  
Quarta-feira, 24 de Abril de 2013 

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


1. A pastoral juvenil é a acção da 
Igreja, e em particular dos pasto-
res, dirigida aos cristãos em idade 
juvenil e aos jovens em geral. 
Tem como objectivo levar os 
jovens a encontrarem-se com 
Cristo na Igreja, para se tornarem 
cristãos adultos no mundo. 
 
2. A concretização da pastoral 
juvenil na diocese de Lisboa é em 
primeiro lugar da responsabilida-
de do Patriarca de Lisboa, dos Bis-
pos Auxiliares, dos Párocos e 
Vigários, como colaboradores do 
bispo diocesano, e de todos aque-
les que exercem este ministério 
junto de realidades juvenis, como 
Movimentos, Associações Juvenis 
ou outras. 
 
3. O Sector da Pastoral da Juven-
tude inclui um Serviço da Juven-
tude que é um instrumento de 
que o Patriarca de Lisboa dispõe 
para prosseguir a pastoral juvenil 
na Diocese, estimulando-a e cons-
tituindo-se como elemento con-
gregador da diversidade. 
 
Para tal, o serviço proporá linhas 
de acção comuns, de acordo com 
a mente do bispo, imprimindo 
uma maior perspectiva de unida-
de diocesana, respeitando, incen-

tivando e apoiando a diversidade 
do que se faz a nível paroquial e 
vicarial; mas também organizan-
do e propondo actividades de 
âmbito diocesano que possam 
visibilizar a comunhão da diocese 
ao nível juvenil, cuidando da for-
mação dos animadores e respon-
sáveis e disponibilizando subsí-
dios necessários para a pastoral 
juvenil. 
 
Dará uma especial atenção aos 
adolescentes que terminam o 
percurso da Catequese, propondo 
uma continuidade em “grupo de 
jovens”, facultando os materiais 
necessários, formando os anima-
dores, tendo em conta a última 
fase da Catequese de Adolescên-
cia e a pastoral do Crisma, em 
parceria com o Sector da Cate-
quese. 
 
Terá em conta nas suas activida-
des os jovens que não crêem em 
Cristo e procurará incentivar os 
agentes locais (paroquiais e vica-
riais) para a sua evangelização.  
Responderá, no âmbito da pasto-
ral juvenil, às solicitações de par-
ticipação e representação nacio-
nal e internacional, assumindo a 
organização de actividades em 
que a Diocese apareça como tal. 

Juventude na Patriarcado de Lisboa  

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  

 
Além da necessária colaboração 
com todos os agentes pastorais, 
este serviço privilegiará o trabalho 
conjunto com os sectores da Cate-
quese, da Pastoral Escolar, da Pasto-
ral Universitária e da Pastoral Voca-
cional. Terá ainda especial atenção 
aos Movimentos e Associações juve-
nis, incluindo os que estão ligados a 
institutos religiosos.  


