
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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CONTINUADA NA SUCESSÃO APOSTÓLICA  
 "Para que o Evangelho sempre se conservasse 
inalterado e vivo na Igreja, os apóstolos deixa-
ram como sucessores os bispos, a eles 
'transmitindo seu próprio encargo de Magisté-
rio." Com efeito, "a pregação apostólica, que é 
expressa de modo especial nos livros inspirados, 
devia conservar-se por uma sucessão contínua 
até a consumação dos tempos".  
Catecismo da Igreja Católica, 77 
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-Início da Semana dos Seminários é hoje 

-Curso de Aprofundamento da Fé, quinta-feira 14 de 
Novembro as 21.30 com Pe. Tony Neves. Tema: 
Acreditar em Deus e na Igreja na Europa de hoje 

Santo da Semana: S. Alberto Magno  

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) 

 PAPA FRANCISCO 

AUDIÊNCIA GERAL 
 Quarta-feira, 6 Nov. 2013 

 
O artigo do Credo, em que pro-
fessamos «a comunhão dos san-
tos», afirma duas coisas: a co-
munhão entre as pessoas santas 
e a comunhão nas coisas santas, 
ou seja, nos sacramentos, nos 
carismas e na caridade. Assim 
cada encontro com Cristo, que 
nos sacramentos nos dá a salva-
ção, convida-nos a ir ao encon-
tro dos outros levando-lhes esta 
salvação que pudemos ver, to-
car e receber; e que é credível 
porque é amor. Temos depois 
os carismas: são predisposições, 
inspirações e impulsos interio-
res, que surgem na consciência 
e na experiência das pessoas 
para ser postos ao serviço da 
comunidade. Todos somos cha-
mados a respeitar os carismas 
em nós e nos outros, como nos 
recomendou São Paulo: «Não 
apagueis o Espírito». Finalmen-
te, a comunhão na caridade: não 

uma “caridadezinha” para des-
cargo de consciência, mas uma 
comunhão que nos leva a entrar 
de tal maneira nas alegrias e 
dores alheias que as assumimos 
sinceramente como nossas. 
Abramo-nos à comunhão com 
Jesus nos sacramentos, nos ca-
rismas e na caridade, para vi-
vermos de maneira digna da 
nossa vocação cristã. 
  
Dirijo uma cordial saudação aos 
peregrinos de língua portugue-
sa, nomeadamente ao grupo 
inaciano de Portugal e aos fiéis 
brasileiros de Bauru e de São 
Bernardo do Campo. Agradeço 
a vossa presença e encorajo-vos 
a continuar a dar o vosso fiel 
testemunho cristão na socieda-
de. A vós e a todos, eu digo: 
Deixai-vos guiar pelo Espírito 
Santo para crescerdes repletos 
dos seus frutos. De bom grado 
abençoo a vós e aos vossos en-
tes queridos. 
 
 

Ano 2 
Nº 42 
10 Nov 
2013 

Ao despertar, Senhor, saciar-me-ei contemplando o teu 
rosto. 

XXXII Domingo do Tempo Comum 

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


 Presentes solidários» para o 
Natal 2013 

Iniciativa natalícia visa ajudar 
populações lusófonas em seto-
res como a saúde ou educação  

 
A Fundação Fé e Cooperação 
(FEC), ligada à Conferência Epis-
copal Portuguesa, lançou hoje a sua 
campanha natalícia ‘Presentes Soli-
dários 2013’, que visa promover a 
melhoria das “condições reais” de 
vida de famílias dos países lusófo-
nos. 
A iniciativa propõe a compra de um 
dos 11 presentes, em nome de um 
amigo, colega ou familiar, para 
apoiar populações de Angola, Bra-
sil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Mo-
çambique, São Tomé e Príncipe e 
Timor-Leste, para além da forma-
ção de voluntários em Portugal. 
A lista inclui a possibilidade de ofe-
recer consultas de oftalmologia e 
óculos, material escolar, mesas e 
cadeiras para centros infantis, con-
sultas médicas anuais, batas escola-
res, pequeno-almoço diário para 
100 crianças de rua ou livros para 
uma biblioteca itinerante. 
Os presentes XL, com valores entre 
os 115 e os 250 euros, são três: for-
mação em serviço para uma enfer-
meira/parteira, brinquedos didáticos 
para estimulação motora e sensorial 
de crianças com necessidades edu-
cativas especiais e formação profis-
sional (mecânica, secretariado, ca-
beleireira) para jovens. 
Esta campanha foi criada em 2006 e 
tem-se vindo a repetir todos os 
anos, entre os dias 6 de novembro e 

6 de janeiro, tendo já contribuído 
com mais de 23 mil presentes soli-
dários, que respondem a necessida-
des nas áreas da educação, saúde e 
infraestruturas. 
Este ano, a iniciativa é apadrinhada 
por Marcelo Rebelo de Sousa, D. 
António Couto, Alice Vieira, José 
Diogo Quintela, Maria da Glória 
Garcia, Guilherme de Oliveira Mar-
tins, António Monteiro, padre Tony 
Neves, Maria João Avillez, Pedro 
Rocha e Melo, Laurinda Alves, Fer-
nanda Freitas, Miguel Arrobas, Inês 
Pupo e Gonçalo Pratas. 
De acordo com o coordenador da 
campanha Emanuel Oliveira, "os 
presentes sSolidários são uma for-
ma muito concreta de participarmos 
de forma generosa e ativa na cons-
trução de um mundo mais justo e 
mais fraterno". 
"Cada um destes presentes repre-
senta uma vida repleta de esperan-
ça, capaz de superar as dificuldades 
do dia-a-dia com a generosidade de 
todos", refere, em comunicado en-
viado à Agência ECCLESIA. 
A FEC é uma Organização não Go-
vernamental para o Desenvolvimen-
to (ONGD) fundada há mais de 20 
anos pela Conferência Episcopal 
Portuguesa e pela Conferência dos 
Institutos Religiosos de Portugal 
(CIRP) e Federação Nacional dos 
Institutos Religiosos (FNIS).  
 

Vida Paroquial 
  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            
Batismo 

Cartório  Cartório  
Cartório/
Legião de  

Maria (Tires) 

17:30      Confissões  

19:00     Eucaristia   Eucaristia   Eucaristia   

21:00   
Preparação 
p/Batismo 

 

Encontro 
Bíblico/   

Legião de 
Maria 

(Caparide) 

Renascer  

21:15      JSF  

21:30      Shalom  

Meditação  
O leão soberbo 

Um dia, o velho leão sentiu-se tão 
saudável e forte, tão feliz da vida, 
que pensou o seguinte: Não há nin-
guém no mundo que me possa ven-
cer. Com este sentimento, seguiu o 
seu caminho. Encontrou uma víbora, 
e perguntou-lhe: Diz-me víbora, 
quem é o rei da selva? Esta, enquan-
to fugia a toda a pressa, respondeu: 
Evidentemente que és tu. Mais adi-
ante, encontrou um crocodilo e per-
guntou-lhe: Crocodilo; diz-me quem 
é o rei da selva? O crocodilo respon-
deu: Por que me perguntas, se sabes 
que és o rei da selva? Assim conti-
nuou toda a manhã perguntando a 
todos os animais, que respondiam da 

mesma maneira. Mais adiante, en-
controu um elefante. Cheio de sober-
ba, o leão perguntou-lhe: Elefante, 
tu sabes quem é o rei da selva? O 
elefante, como resposta, enroscou a 
sua tromba ao leão e levantou-o co-
mo se fora uma bola, atirou-a ao ar e 
voltava a segurá-lo até que o atitou 
ao chão, pondo sobre ele a sua enor-
me pata. O leão disse: Muito bem, já 
percebi que não sabes responder, 
mas não precisas de te enfurecer tan-
to!  
 
Moral da história 
O orgulhoso, com as suas atitudes 
insensatas, é mais tarde ou mais ce-
do facilmente posto em ridículo.  
 

http://www.presentessolidarios.pt/?page_id=3041

