
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 TUDO DISSE NO SEU VERBO 
"Muitas vezes e de modos diversos falou Deus, outrora, aos pais 
pelos profetas; agora, nestes dias que são os últimos, falou-nos 
por meio do Filho" (Hb 1,1-2). Cristo, o Filho de Deus feito homem, 
é a Palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse 
tudo, e não há outra palavra senão esta. São João da Cruz, de-
pois de tantos outros, exprime isto de maneira luminosa, comen-
tando Hb 1,1-2: Porque em dar-nos, como nos deu, seu Filho, que 
é sua Palavra única (e outra não há), tudo nos falou de uma só 
vez nessa única Palavra, e nada mais tem a falar, (...) pois o que 
antes falava por partes aos profetas agora nos revelou inteira-
mente, dando-nos o Tudo que é seu Filho. 

 

Catecismo da Igreja Católica 65 

A
vi

so
s  Preparação para o Batismo Terça-feira 16 de Julho  

 O terço continua a ser rezado em Tires as 18.15 ex-
cetuados os domingos até 31 de Outubro de 2013.  

Santo da Semana: S. Boaventura 

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) 

  Vamos ler em etapas a En-

cíclica A Luz da Fé, a 1ª do 

Papa Francisco 
 

1. A luz da fé é a expressão 

com que a tradição da Igreja 

designou o grande dom trazido 

por Jesus. Eis como Ele Se nos 

apresenta, no Evangelho de 

João: «Eu vim ao mundo co

mo luz, para que todo o que 

crê em Mim não fique nas tre

vas» (Jo 12, 46). E São Paulo 

exprime-se nestes termos: 

«Porque o Deus que disse: 

“das trevas brilhe a luz”, foi 

quem brilhou nos nossos cora

ções» (2 Cor 4, 6). No mundo 

pagão, com fome de luz, tinha-

se desenvolvido o culto do 

deus Sol, Sol invictus, invoca-

do na sua aurora. Embora o 

sol renascesse cada dia, facil

mente se percebia que era in

capaz de irradiar a sua luz so

bre toda a existência do ho

mem. De facto, o sol não ilu

mina toda a realidade, sendo 

os seus raios incapazes de che

gar até às sombras da morte, 

onde a vista humana se fecha 

para a sua luz. Aliás «nunca se 

viu ninguém — afirma o már

tir São Justino — pronto a 

morrer pela sua fé no sol».1 

Conscientes do amplo hori

zonte que a fé lhes abria, os 

cristãos chamaram a Cristo o 

verdadeiro Sol, «cujos raios 

dão a vida».2 A Marta, em lá

grimas pela morte do irmão 

Lázaro, Jesus diz-lhe: «Eu não 

te disse que, se acreditares, 

verás a glória de Deus?» (Jo 

11, 40). Quem acredita, vê; 

com uma luz que ilumina todo 

o percurso da estrada, porque 

nos vem de Cristo ressuscita

do, estrela da manhã que não 

tem ocaso. Com uma luz que 

ilumina todo o percurso da es

trada, porque nos vem de Cris

to ressuscitado, estrela da ma

nhã que não tem ocaso.  
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XV DOMINGO DO TEMPO COMUM 
Dou-vos um mandamento novo – diz o Senhor – que vos ameis como Eu vos amei 

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


Uma luz ilusória?  

2. E contudo podemos ouvir a 

objecção que se levanta de mui

tos dos nossos contemporâneos, 

quando se lhes fala desta luz da 

fé. Nos tempos modernos, pen

sou-se que tal luz poderia ter si

do suficiente para as sociedades 

antigas, mas não servia para os 

novos tempos, para o homem 

tornado adulto, orgulhoso da sua 

razão, desejoso de explorar de 

forma nova o futuro. Nesta pers

pectiva, a fé aparecia como uma 

luz ilusória, que impedia o ho

mem de cultivar a ousadia do sa

ber. O jovem Nietzsche convida

va a irmã Elisabeth a arriscar, 

percorrendo vias novas (…), na 

incerteza de proceder de forma 

autónoma». E acrescentava: 

«Neste ponto, separam-se os ca

minhos da humanidade: se que

res alcançar a paz da alma e a 

felicidade, contenta-te com a fé; 

mas, se queres ser uma discípula 

da verdade, então investiga».3 O 

crer opor-se-ia ao indagar. Par

tindo daqui, Nietzsche desenvol

verá a sua crítica ao cristianismo 

por ter diminuído o alcance da 

existência humana, espoliando a 

vida de novidade e aventura. 

Neste caso, a fé seria uma espé

cie de ilusão de luz, que impede 

o nosso caminho de homens li

vres rumo ao amanhã.  

 

Portugueses levam réplica da ima-

gem de Nossa Senhora de Fátima 

para o Brasil 

Os jovens portugueses que vão parti

cipar na Jornada Mundial da Juventu

de no Brasil vão oferecer uma ima

gem de Nossa Senhora de Fátima ao 

Santuário do Cristo Redentor, no Rio 

de Janeiro.  

 

A iniciativa que terá lugar na véspera 

da Jornada é organizada pelo departa

mento nacional da pastoral juvenil e 

visa perpetuar o evento, explica o 

padre Eduardo Novo: “Para que no 

futuro, depois das jornadas, todas as 

comunidades possam reunir-se no 

Santuário do Cristo Redentor para 

celebrarmos esta mensagem de Fáti

ma. É um grande marco para nós, 

muito significativo”.  

 

A imagem de Nossa Senhora que os 

jovens levarão é uma réplica da que 

se encontra na Capelinha das Apari

ções, mas tem apenas 80 cm de altu

ra, dada a dimensão do local onde vai 

ficar no Santuário do Cristo Reden

tor.  

 

É já na próxima terça-feira que mais 

de 500 jovens e voluntários portugue

ses partem para o Brasil para partici

parem na Jornada Mundial da Juven

tude. 

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  

 

Para a nossa relação com Deus não há FÉRIAS 
O nosso Boletim Paroquial deixará de ser editada até ao final das fé

rias. No inicio de próximo ano pastoral estará de volta, com a mesma 

força e regularidade. 

 

As férias são necessárias e importantes. Por isso, são um direito, em

bora ainda não reconhecido para todas as pessoas. Neste ano, talvez, 

muitos não poderão fazer férias como costumavam. Contudo, haja 

criatividade e não faltarão formas de descansar, recuperar forças e 

energias, para encarar, depois, mais um ano de trabalho. 

 

Agradeço os que tem colaborado na publicação semanal do nosso 

Boletim: Grupo de Shalom, Emanuel Oliveira, os nossos catecúme

nos, os seminaristas menores Pedro e Afonso etc. Muito Obrigado e 

bem hajam todos! 

 

Pe. SIMON    


