
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 
 
 

C
o

n
ta

to
s 

IGREJA PAROQUIAL 
Praça Fernando Lopes Graça,  
Tires 2785-625  
São Domingos de Rana 
tel. : 214451650  
email: geral@paroquiatires.org  
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 O CRESCIMENTO NA COMPREENSÃO 

DA FÉ 

"Fica, portanto, claro que segundo o sapi-

entíssimo plano divino, a Sagrada Tradi-

ção, a Sagrada Escritura e o Magistério da 

Igreja estão de tal modo entrelaçados e uni-

dos que um não tem consistência sem os 

outros, e que juntos, cada qual a seu modo, 

sob a ação do mesmo Espírito Santo, con-

tribuem eficazmente para a salvação das 

almas."         

Catecismo da Igreja Católica, 95 
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18/02 Preparação para o Batismo  

Santo da Semana: S. Pedro  (Cadeira) 

SITE DA PARÓQUIA 

 
www.paroquiadetires.org 
www.acolitostires.pt 

  

Portugal: JOC em 

campanha contra 

desemprego 
Lisboa, 15 fev. 2014 

(Ecclesia) - A Juventude 

Operária Católica (JOC) 

vai apresenta hoje uma 

campanha nacional de 

combate ao desemprego 

que pretende levar a cabo 

ações por todo o país para 

ajudar a encontrar traba-

lho, em particular para os 

jovens. 

Esta campanha vai termi-

nar em agosto de 2015 e 

pretende que ao longo 

deste tempo, “por todo o 

país sejam levadas a cabo 

ações para ajudar a dimi-

nuir a desemprego e criar 

emprego digno”  

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

 PAPA FRANCISCO 

AUDIÊNCIA GERAL 

 Quarta-feira, 12 Fev. 2014 

 
 

A chuva dos últimos dias, em 

Roma, cedeu o lugar a um tímido 

sol de inverno, com uma tempe-

ratura suportável, tempo propício 

para o Papa acolher, os peregri-

nos em audiência geral.  

Prosseguindo o ciclo de cateque-

ses sobre os sacramentos, Papa 

Francisco voltou a falar da Euca-

ristia, sublinhando a sua íntima 

ligação com a vida de cada um e 

da Igreja. Esta a síntese proposta 

em português nesta audiência 

geral : 

“A Eucaristia está conectada 

com a nossa vida, seja como in-

divíduos seja como Igreja. De 

facto, a Eucaristia leva-nos a 

olhar e considerar como verda-

deiros irmãos as pessoas que es-

tão ao nosso redor, fazendo-nos 

partilhar as suas vitórias e difi-

culdades, alegrias e tristezas, in-

do ao encontro, sobretudo, da-

queles que são pobres, doentes e 

marginalizados.  

A Eucaristia dá-nos também a 

graça de nos sentirmos perdoa-

dos e prontos a perdoar: na ver-

dade, participamos da celebra-

ção, não por nos julgarmos me-

lhores que os outros, mas porque 

nos reconhecemos necessitados 

da misericórdia de Deus; e isto 

também nos ensina a perdoar os 

demais.  

Finalmente, tendo a certeza de 

que a Eucaristia não parte da 

nossa iniciativa, mas é uma ação 

do próprio Cristo, que em cada 

celebração quer entrar na nossa 

existência e permeá-la com a sua 

graça, a Santa Missa incide na 

vida da nossa comunidade cristã, 

fazendo com que nela exista coe-

rência entre liturgia e vida.”  

Ano 2 
Nº 56 
16 Fev 
2014 

 

Indica-me, Senhor, o caminho da vida, e eu o seguirei 
até ao fim.  

VI Domingo do Tempo Comum 

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


  

MEDITAÇÃO 

O evangelho prescreve amor e 

proíbe a luxúria. Qual é a dife-

rença entre os dois? 

Carlos e Isabel tinham sido casa-

dos por nove anos e em curso 

dos dez. Ambos queriam usar o 

seu décimo aniversário para 

mostrar o quanto eles se ama-

vam. Mas eles eram pobres. 

Muito pobres. Há três anos, o 

ramo de supermercados de Jacó 

tinha sofrido um decréscimo 

acentuado e chegou a uma som-

bra do que costumava ser. Carlos 

tinha vendido o rádio e relógio 

do avô e a única coisa que lhe 

sobrava como um lembrete de 

riqueza passado foi o seu ca-

chimbo de marfim que ainda se 

encontra preso entre os seus den-

tes todos os dias como se esti-

vesse a fumar, embora não hou-

vesse nada la dentro. Ele não po-

dia mais alimentar o hábito de 

fumar. Mesmo Isabel já tinha 

saudades de aroma rico que en-

chia a casa toda sempre que o 

marido fumava. Apesar das difi-

culdades na família, ela ainda era 

a mulher mais bonita do bairro. 

Seu cabelo dourado rico ainda 

era a inveja de outras mulheres e 

o orgulho de seu marido.  

À medida que o aniversário se 

aproximava, Carlos e Isabel cada 

um queria fazer algo especial pa-

ra fazer o outro muito feliz em 

seu aniversário. Então, Isabel foi 

para a cabeleireira local e per-

guntou quanto dariam para seu 

cabelo. Em poucos minutos, tro-

cou seu lindo cabelo por vinte e 

cinco euros. Ela tapou a cabeça 

agora barbeada e foi direto para 

a loja de tabaco onde comprou 

um maço de tabaco de qualidade, 

o tipo de marido fumava quando 

era rico, e foi para casa. Enquan-

to isso, Carlos teve uma ideia. 

Ele foi, vendeu o seu cachimbo 

de marfim na loja de antiguida-

des e comprou uma faixa de ca-

belo ramo marfim para sua espo-

sa. Na mesa de jantar eles tro-

cam presentes de décimo aniver-

sário, tabaco de Isabel para Car-

los, que tinha vendido o seu ca-

chimbo, e a faixa de cabelo mar-

fim Jacob para Isabel, que tinha 

cortado o cabelo. Isso é amor. 

Cada um tinha apenas uma per-

gunta na cabeça: O que posso 

fazer para que ele ou ela seja fe-

liz e não como é que eu posso 

obter o máximo de prazer a par-

tir do outro?   

 

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  

S Í N O D O 
 

Patriarca de Lisboa anuncia Sí-

nodo para a diocese 

O Patriarcado de Lisboa vai vi-

ver um Sínodo diocesano em 

2016. A proposta foi feita ao 

Conselho Presbiteral da diocese, 

que esteve reunido esta semana 

no Seminário dos Olivais, e 

anunciada à Igreja de Lisboa na 

celebração da Solenidade de São 

Vicente, que decorreu esta quar-

ta-feira, dia 22 de janeiro, na Sé 

Patriarcal. 

Na proposta que apresentou,  

D. Manuel Clemente refere que 

é programa para os próximos 

anos a diocese constituir-se em 

estado permanente de missão. 

Este Sínodo acontece, também, 

no contexto da celebração dos 

três séculos sobre a qualificação 

Patriarcal de Lisboa, que ocorre 

em novembro de 2016. 

A preparação para este Sínodo 

“deve começar desde já, e deve-

rá retomar e projetar para o futu-

ro o melhor fundamento da qua-

lificação Patriarcal de Lisboa", 

salientou D. Manuel Clemente. 


