
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  

 DESDE A ORIGEM, DEUS SE DÁ A CONHECER 
"Criando pelo Verbo o universo e conservando-o, Deus pro-
porciona aos homens, nas coisas criadas, um permanente 
testemunho de si e, além disso, no intuito de abrir o cami-
nho de uma salvação superior, manifestou-se a si mesmo, 
desde os primórdios, a nossos primeiros pais." Convidou-os 
a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de 
uma graça e de uma justiça resplandecentes. 
 
Catecismo da Igreja Católica - 54 
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- Segunda-feira, 20 de Maio: Inicio do Tempo Co-
mum depois de Pascoa 
- Terça 21 de Maio às 21h: Preparação para o Ba-

tismo  

Aviso Especial:  
Jornada 26 de Maio – Dia da Igreja Diocesana na 

Escola Salesiana de Manique 

Santo da Semana: S. Rita de Cássia  

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) 

Queridos irmãos e irmãs, 
O Espírito Santo guia a Igreja e 
cada um de nós para a Verdade. 
Diante de uma época como a 
nossa, em que impera o relativis-
mo, é importante lembrar que 
Espírito Santo é Aquele que nos 
permite encontrar a Verdade. 
Ter encontro com a Verdade que 
se fez carne: Jesus Cristo. De fa-
to, a ação do Divino Paráclito 
consiste em recordar e imprimir 
no coração dos fiéis as Palavras 
de Jesus, fazendo com que estas 
se transformem em princípio e 
guia da vida cristã. É do íntimo 
de nós mesmos que nascem as 
nossas ações; é o coração que 
deve converter-se a Deus, e o 
Espírito Santo transforma-o se 
nos abrirmos a ele… 
Queridos peregrinos de língua 

portuguesa, particularmente os 
grupos de brasileiros: sede bem-
vindos! Na vossa preparação pa-
ra a festa de Pentecostes, invo-
cai com mais freqüência o Espíri-
to Santo, para que Ele vos guie 
pela estrada dos discípulos de 
Cristo, aos quais é pedido para 
serem cristãos em todas as cir-
cunstâncias e escolhas da vida. 
Que Deus vos abençoe! 

Nº 28 
19 Mai 
2013 

“Soprou sobre eles e disse lhes: «Recebei o Espírito Santo!” 
Domingo de PENTECOSTES  (Solenidade) 

PAPA FRANCISCO 
AUDIÊNCIA GERAL  
Quarta-feira, 15 de Maio de 2013 

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


Por nomeação do Santo Padre, o Papa 
Francisco, regressarei a Lisboa em julho 
próximo, para vos servir como Bispo 
Diocesano. É um regresso enriquecido 
por quanto aprendi na Igreja Portucalen-
se, na grande generosidade e aplicação 
dos seus membros, a tantos títulos notá-
veis.  
Como sabeis, não é a primeira vez que 
um bispo portucalense continua o seu 
ministério entre vós: assim aconteceu 
designadamente com D. Tomás de Al-
meida, que daqui partiu para ser o pri-
meiro Patriarca de Lisboa, em 1716. 
De Lisboa trouxe eu para o Porto cin-
quenta e oito anos de vida convivida, 
como leigo e ministro ordenado, sob o 
pastoreio dos Cardeais Cerejeira, Ribeiro 
e Policarpo. De todos eles guardo larga e 
agradecida recordação, em especial do 
Senhor D. José Policarpo, de quem fui 
aluno e depois colaborador próximo no 
Seminário dos Olivais e no serviço epis-
copal, muito ganhando com a sua amiza-
de, inteligência e conselho. A ele dirijo 
neste momento palavras sentidas de 
muita gratidão e estima, sabendo que 
posso contar com a sua sabedoria e ex-
periência. Do Porto levo para Lisboa 
mais seis anos, plenos de vida pastoral 
intensa nesta grande Igreja e região, 
quer no dia a dia das suas comunidades 
cristãs, quer no dinamismo cívico e cul-
tural dos seus habitantes e instituições. 
Assim vos reencontrarei. As minhas pala-
vras vão cheias do grande afeto que 
sempre mantive por todas e cada uma 
das terras e populações que, de Lisboa a 
Alcobaça e do Ribatejo ao Atlântico, in-

tegram o Patriarcado de Lisboa. Falo das 
comunidades cristãs e de quantos, mi-
nistros ordenados, consagrados e fiéis 
leigos, nelas dão o seu melhor nas diver-
sas concretizações apostólicas. Falo das 
associações de fiéis e movimentos, dos 
institutos religiosos e seculares, das fa-
mílias, das instituições e iniciativas de 
todo o tipo em que a seiva evangélica dá 
bom fruto. E refiro-me também a todas 
as realidades sociais e cívicas onde se 
constrói aquele futuro melhor, justo e 
solidário de que ninguém de boa vonta-
de pode e quer desistir. Da minha parte, 
contareis com tudo o que puder, n’ 
Aquele que nos dá força (cf. Fl 4, 13). 
Saúdo com grande amizade os Senhores 
D. Joaquim Mendes e D. Nuno Brás, bem 
como todos os membros do cabido e do 
presbitério, do diaconado e dos serviços 
diocesanos, dos seminários, paróquias, 
institutos, associações e movimentos: 
Todos juntos, na complementaridade 
dos carismas e ministérios que o Espírito 
distribui, seremos o Corpo eclesial de 
Cristo, para que o seu programa viva-
mente continue, como o enunciou na 
sinagoga de Nazaré: «O Espírito do Se-
nhor está sobre mim, porque me ungiu 
para anunciar a Boa Nova aos po-
bres…» (cf. Lc 4, 18 ss). 
Vosso irmão e amigo, com Cristo e Ma-
ria, 
+ Manuel Clemente 
Porto, 18 de Maio de 2013 

Habemus Episcopum novum: Dom Manuel Clemente 

Saudação de D. Manuel Clemente ao Patriarcado 
Caríssimos diocesanos do 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  

 
“Sem o Espírito Santo, Deus fica longe; Cristo permanece no passado; o 
Evangelho é letra morta; a Igreja é uma simples organização; a autoridade 
é um poder; a missão é propaganda; o culto, uma velharia, e o agir moral, 
um agir de escravos. 
Mas, no Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do Reino; 
Cristo Ressuscitado torna-Se presente; o Evangelho faz-se poder e vida; a 
Igreja realiza a comunhão trinitária; a autoridade transforma-se em servi-
ço; a liturgia é memorial e antecipação; o agir humano é deificado” 
 

Patriarca Atenágoras 


