
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  

DEUS ELEGE ABRAÃO 

 Por meio dos profetas, Deus forma seu povo na esperança da sal-
vação, na expectativa de uma Aliança nova e eterna destinada a 
todos os homens [fca37] , e que será impressa nos corações. Os 
profetas anunciam uma redenção radical do Povo de Deus, a purifi-
cação de todas as suas infidelidades, uma salvação que incluirá 
todas as nações. Serão sobretudo os pobres e os humildes do Se-
nhor os portadores desta esperança. As mulheres santas como 
Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite e Ester mantive-
ram viva a esperança da salvação de Israel. Delas todas, a figura 
mais pura é a de Maria. 
 
Catecismo da Igreja Católica, 64 
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- Encontro de LIAM no domingo depois de adoração ao Santíssimo 
- Curso de Aprofundamento da Fé na próxima quinta-feira as 
21.30 com Irmã Ângela de Fátima - Coelho Vice-Postulador da 
Causa de Canonização de Francisco e Jacinta Marto. 
- O terço continua a ser rezado em Tires as 18.15 excetuados os 
domingos até 31 de Outubro de 2013.  

Santo da Semana: S. Bento 

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) 

Encíclica Lumen fidei - A luz da 
fé: síntese do conteúdo 
Lumen Fidei - A luz da fé, assim 
se intitula a primeira Encíclica do 
Papa Francisco que hoje foi pu-
blicada. Dirigida aos bispos, sa-
cerdotes, diáconos, religiosos e 
religiosas e a todos os fiéis lei-
gos, a Encíclica – explica o Papa 
Francisco - já estava "quase com-
pletada" por Bento XVI. Àquela 
"primeira versão" o actual Pontí-
fice acrescentou "ulteriores con-
tribuições ". A finalidade do do-
cumento é recuperar o carácter 
de luz que é específico da fé, ca-
paz de iluminar toda a existência 
humana. 
Quem acredita nunca está sozi-
nho, porque a fé é um bem co-
mum que ajuda a edificar as nos-
sas sociedades, dando esperan-
ça. E’ este é o coração da Lumen 
fidei. Numa época como a nossa, 
a moderna - escreve o Papa - em 
que o acreditar se opõe ao pes-
quisar e a fé é vista como um 

salto no vazio que impede a li-
berdade do homem, é importan-
te ter fé e confiar, com humilda-
de e coragem, ao amor miseri-
cordioso de Deus, que endireita 
as distorções da nossa história. 
Testemunha fiável da fé é Jesus, 
através do qual Deus actua real-
mente na história. Como na vida 
de cada dia confiamos no arqui-
tecto, o farmacêutico, o advoga-
do, que conhecem as coisas me-
lhor que nós, assim também pa-
ra a fé confiamos em Jesus, um 
especialista nas coisas de Deus. 
A fé sem a verdade não salva, diz 
em seguida o Papa – fica a ser 
apenas um bonito conto de fa-
das, sobretudo hoje em que se 
vive uma crise de verdade, por-
que se acredita apenas na tecno-
logia ou nas verdades do indiví-
duo, porque se teme o fanatis-
mo e se prefere o relativismo. 
Pelo contrário, a fé não é intran-
sigente, o crente não é arrogan-
te: a verdade que vem do amor 
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Quem acredita na paz, verá as grandes obras do Senhor. 
XIV Domingo do Tempo Comum 
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de Deus não se impõe pela violên-
cia, não esmaga o indivíduo e torna 
possível o diálogo entre fé e razão. 
Se torna, portanto, essencial a 
evangelização: a luz de Jesus brilha 
no rosto dos cristãos e se transmite 
de geração em geração, através das 
testemunhas da fé. Mas de uma 
maneira especial, a fé se transmite 
através dos Sacramentos, como o 
Baptismo e a Eucaristia, e através 
da confissão de fé do Credo e a 
Oração do Pai Nosso, que envol-
vem o crente nas verdades que 
confessa e o fazem ver com os 
olhos de Cristo. A fé é uma, subli-
nha o Papa, e a unidade da fé é a 
unidade da Igreja. 
Também é forte a ligação entre 
acreditar e construir o bem co-
mum: a fé torna fortes os laços en-
tre os homens e se coloca ao servi-
ço da justiça, do direito e da paz. 
Essa não nos afasta do mundo, 
muito pelo contrário: se a tirarmos 
das nossas cidades, ficamos unidos 
apenas por medo ou por interesse. 
A fé, pelo contrário, ilumina a famí-
lia fundada no matrimónio entre 
um homem e uma mulher; ilumina 
o mundo dos jovens que desejam 
“uma vida grande ", dá luz à natu-
reza e nos ajuda a respeitá-la, para 
"encontrar modelos de desenvolvi-
mento que não se baseiam apenas 
na "utilidade ou lucro, mas que 
consideram a criação como um 

dom". Mesmo o sofrimento e a 
morte recebem um sentido do fac-
to de confiarmos em Deus, escreve 
ainda o Pontífice: ao homem que 
sofre o Senhor não dá um raciocí-
nio que explica tudo, mas a sua 
presença que o acompanha. 
Finalmente, o Papa lança um apelo: 
"Não deixemos que nos roubem a 
esperança, não deixemos que ela 
seja frustrada com soluções e pro-
postas imediatas que nos bloquei-
am o caminho para Deus”. 
 

O desafio da caridade como respos-

ta à fé  

“Não podemos passar ao lado de 
quem necessita, de quem precisa 
de apoio”, defendeu o responsável 
do Departamento da Pastoral Sócio 
Caritativa do Patriarcado de Lisboa, 
cónego Francisco Crespo, na inau-
guração da exposição ‘A Fé atua 
pela Caridade’, patente ao público 
no Centro Comercial Fonte Nova, 
em Benfica, Lisboa.  
Em declarações aos jornalistas, o 
cónego Crespo explicou que esta 
exposição “é uma forma de dizer à 
sociedade que a Igreja está viva”, e 
tem por objetivo “pedir às pessoas 
maior abertura à solicitude, à aten-
ção do samaritano pelo mais caren-
ciado, pelo mais pobre”. Deste mo-
do, o responsável pela Pastoral Só-
cio Caritativa aponta o trabalho 

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 

Renascer  

21:15      JSF  

21:30      Shalom  

realizado por diversas instituições 
da Igreja: “A Igreja tem de dar 
exemplo neste sentido. Tem de vi-
ver portas fora do seu espaço e vir 
para a rua”, defende. 
Preocupado com as dificuldades 
que algumas instituições estão a 
atravessar, o cónego Crespo alerta: 
“Há instituições que dentro de al-
gum tempo não vão conseguir 
aguentar. Com as grandes despesas 
que têm, no que se refere ao pesso-

al e ao aumento de solicitações, al-
gumas instituições, sobretudo as 
mais pequenas, dentro de algum 
tempo terão de fechar portas” 
 


