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MISSAS  
2ª a 4ª  - 9h 

5ª a Sábado - 19H 
Domingo  

Tires  - 9h e 11h 
Caparide - 10h   

 
 
 

CONFISSÕES 
Sexta-feira 
17:30h às  

18:30 
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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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OS DOGMAS DA FÉ  
O Magistério da Igreja empenha plenamente a au-
toridade que recebeu de Cristo quando define dog-
mas, isto é, quando, utilizando uma forma que 
obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de 
fé, propõe verdades contidas na Revelação divina 
ou verdades que com estas têm uma conexão ne-
cessária.  
  
Catecismo da Igreja Católica, 88 
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19/01, Domingo as 17.30 Encontro de LIAM 
21/ 01, Terça-feira as 21.30; Conselho Pastoral 
23/01, Quinta-feira, aniversario de Ord Ep de 
Dom Manuel Clemente 
25/01, Sábado, Dia de Unidade dos Cristãos 
26/01, Domingo das 15-18.00; Curso de Cate-
quese e Reunião dos leitores as 17.00  

Santo da Semana: Conversão de S. Paulo 

SITE DA PARÓQUIA 
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Vaticano: Papa vai enviar 75 famílias do Caminho Neocatecu-

menal «em missão pelo mundo» 
Iniciativa vai marcar audiência de Francisco com cerca de 10 mil representan-
tes do movimento, no dia 1 de fevereiro 

Unidade dos Cristãos 
 
Lisboa, 18 jan 2014 
(Ecclesia) – Os cristãos de 
todo o mundo são chama-
dos a partir de hoje a cele-
brar uma semana de ora-
ção pela unidade, conside-
rada a maior iniciativa 
ecuménica anual, que se 
assinala com várias inicia-
tivas também em Portugal. 
Representantes das Igrejas 
Católica, Lusitana, Presbi-
teriana, Metodista e Orto-
doxa (Patriarcado Ecumé-
nico de Constantinopla) 
vão assinar no próximo 
dia 25, em Lisboa, uma 
declaração de reconheci-
mento mútuo do Batismo. 
A assinatura vai acontecer 
durante a celebração ecu-
ménica nacional, na cate-
dral Lusitana (Igreja An-
glicana) de São Paulo, 
com início marcado para 
as 18h00, na presença de 
D. Manuel Clemente, pa-
triarca de Lisboa e presi-
dente da Conferência 
Episcopal Portuguesa, que 
vai propor uma reflexão 
após a Liturgia da Palavra. 

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires 
Lema Paroquial: Uma paróquia ao ritmo da missão 

 PAPA FRANCISCO 
AUDIÊNCIA GERAL 

 Quarta-feira, 15 de Jan. de 2014 
 

 Prezados irmãos e irmãs, bom 
dia! 
Na quarta-feira passada demos 
início a uma breve série de ca-
tequeses sobre os Sacramentos, 
começando pelo Baptismo. E 
também hoje gostaria de medi-
tar sobre o Baptismo, para res-
saltar um fruto muito importan-
te deste Sacramento: ele leva-
nos a ser membros do Corpo de 
Cristo e do Povo de Deus. S. 
Tomás de Aquino afirma que 
quantos recebem o Baptismo 
são incorporados a Cristo quase 
como seus próprios membros e 
agregados à comunidade dos 
fiéis (cf. Summa Theologiae, 
III, q. 69, art. 5; q. 70, art. 1), 
ou seja, ao Povo de Deus. Na 
escola do Concílio Vaticano II, 
hoje dizemos que o Baptismo 
nos faz entrar no Povo de 

Deus, levando-nos a ser mem-
bros de um Povo a caminho, 
um Povo peregrino na história. 
Com efeito, assim como a vida 
se transmite de geração em ge-
ração, também de geração em 
geração, através do renascimen-
to na pia baptismal, é transmiti-
da a graça, e com esta graça o 
Povo cristão caminha no tempo 
como um rio que irriga a terra e 
propaga no mundo a bênção de 
Deus. Desde que Jesus disse o 
que ouvimos do Evangelho, os 
discípulos partiram para bapti-
zar; e desde aquela época até 
hoje há uma cadeia na trans-
missão da fé mediante o Baptis-
mo. E cada um de nós é um elo 
daquela corrente: um passo em 
frente, sempre; como um rio 
que irriga. Assim é a graça de 
Deus, assim é a nossa fé, que 
devemos transmitir aos nossos 
filhos, às crianças, para que 
elas, quando forem adultas, 
possam transmiti-la aos seus 
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Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É 
d’Ele que eu dizia:... 

II Domingo do Tempo Comum 
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http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/index_po.htm


filhos. Assim é o baptismo. Por-
quê? Porque o baptismo nos faz 
entrar neste Povo de Deus, que 
transmite a fé. Isto é deveras im-
portante. Um Povo de Deus que 
caminha e transmite a fé. 
Em virtude do Baptismo nós tor-
namo-nos discípulos missioná-
rios, chamados a levar o Evange-
lho ao mundo (cf. Exortação 
Apostólica Evangelii gaudium, 
120). «Cada um dos baptizados, 
independentemente da própria 
função na Igreja e do grau de ins-
trução da sua fé, é um sujeito acti-
vo de evangelização... A nova 
evangelização deve implicar um 
novo protagonismo» (ibid.) da 
parte de todos, de todo o Povo de 
Deus, um novo protagonismo de 
cada baptizado. O Povo de Deus 
é um Povo discípulo — porque 
recebe a fé —  e missionário — 
porque transmite a fé. É isto que o 
Baptismo faz entre nós: confere-
nos a Graça, transmite-nos a Fé. 
Todos na Igreja somos discípulos, 
e somo-lo sempre, a vida inteira; e 
todos nós somos missionários, ca-
da qual no lugar que o Senhor lhe 
confiou. Todos: até o mais peque-
nino é missionário; e aquele que 
parece maior é discípulo. Mas al-
gum de vós dirá: «Os Bispos não 
são discípulos, eles sabem tudo; o 
Papa sabe tudo, e não é discípu-
lo». Não, até os bispos e o Papa 
devem ser discípulos, pois se não 
forem discípulos não farão o bem, 

não poderão ser missionários nem 
transmitir a fé. Todos nós somos 
discípulos e missionários. 
Existe um vínculo indissolúvel 
entre as dimen-
sões mística e missionária da vo-
cação cristã, ambas arraigadas no 
Baptismo. «Ao receber a fé e o 
batismo, os cristãos acolhem a 
ação do Espírito Santo, que leva a 
confessar a Jesus como Filho de 
Deus e a chamar Deus “Abba”, 
Pai. Todos os batizados e batiza-
das... São chamados a viver e a 
transmitir a comunhão com a 
Trindade, pois “a evangelização é 
um chamado à participação da co-
munhão trinitária”» (Documento 
final de Aparecida, n. 157). 
Ninguém se salva sozinho. Somos 
uma comunidade de fiéis, somos 
Povo de Deus e nesta comunidade 
experimentamos a beleza de com-
partilhar a experiência de um 
amor que nos precede a todos, 
mas que ao mesmo tempo nos pe-
de para ser «canais» da graça uns 
para os outros, apesar dos nossos 
limites e pecados. A dimensão co-
munitária não é apenas uma 
«moldura», um «contorno», mas 
constitui uma parte integrante da 
vida cristã, do testemunho e da 
evangelização. A fé cristã nasce e 
vive na Igreja, e no Baptismo as 
famílias e as paróquias celebram a 
incorporação de um novo membro 
a Cristo e ao seu corpo, que é a 
Igreja (cf. ibid., n. 175b)  

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  

A propósito da importância do 
Baptismo para o Povo de Deus, é 
exemplar a história da comunidade 
cristã no Japão. Ela padeceu uma 
perseguição árdua no início do sé-
culo XVII. Houve numerosos már-
tires, os membros do clero foram 
expulsos e milhares de fiéis foram 
assassinados. No Japão não perma-
neceu nem sequer um sacerdote, 
todos foram expulsos. Então, a co-
munidade retirou-se na clandestini-
dade, conservando a fé e a oração 
no escondimento. E quando nascia 
um filho, o pai ou a mãe baptiza-
vam-no, pois todos os fiéis podem 
baptizar em circunstâncias particu-
lares. Quando, depois de cerca de 

dois séculos e meio, 250 anos mais 
tarde, os missionários voltaram pa-
ra o Japão, milhares de cristãos saí-
ram do escondimento e a Igreja 
conseguiu reflorescer. Sobrevive-
ram com a graça do seu Baptismo! 
Isto é grande: o Povo de Deus 
transmite a fé, baptiza os seus fi-
lhos e vai em frente. E apesar do 
segredo, mantiveram um vigoroso 
espírito comunitário, porque o 
Baptismo os tinha levado a consti-
tuir um único corpo em Cristo: vi-
viam isolados e escondidos, mas 
eram sempre membros do Povo de 
Deus, membros da Igreja. Podemos 
aprender muito desta história!    
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