
Mensagem do Papa  

 
Só podemos entrar no Céu graças ao sangue do Cordeiro, graças ao 

sangue de Cristo. Foi precisamente o sangue de Cristo que nos jus-

tificou, que nos abriu as portas do Céu. E se hoje recordamos estes 

nossos irmãos e irmãs que nos precederam na vida e estão no Céu, 

é porque eles foram lavados pelo sangue de Cristo. Esta é a nossa 

esperança: a esperança do sangue de Cristo! Uma esperança que 

não desengana, se caminharmos na vida com o Senhor. Ele nunca 

desilude! 

 

“Os primeiros cristãos representavam a esperança como uma ânco-

ra, como se a vida fosse a âncora lançada à margem do Céu e todos 

nós caminhássemos rumo àquela margem, agarrados à corda da ân-

cora. Esta é uma bonita imagem da esperança: ter o coração ancora-

do onde estão os nossos antepassados, onde se encontram os San-

tos, onde está Jesus, onde está Deus. Esta é a esperança que não de-

silude; hoje e amanhã são dias de esperança. 

A esperança é um pouco como o fermento, que faz dilatar a alma; 

existem momentos difíceis na vida, mas com a esperança a alma 

vai em frente e contempla aquilo que nos espera. Também a espe-

rança nos purifica e alivia; esta purificação na esperança em Jesus 

Cristo leva-nos a caminhar depressa, com prontidão”. ( Papa Fran-

cisco, extrato da homília: solenidade d todos os santos, 01 de No-

vembro de 2013). 

Domingo XXXI do tempo comum B 

Alegram-se os anjos e cantam louvores ao filho de Deus 

A SOLENIDADE 

DE TODOS OS 

SANTOS 

1 DE NOVEMBRO 

DE 2015 

Boletim Paroquial                                   

Paróquia de Nossa Senhora da Graça: 

Tires 

Lema Paroquial: Uma paróquia ao 

ritmo da missão 

MISSAS 

2ª a 4ª— 9h 

5ª a 6ª—19h 

Missa Vesperti-
na aos Sábados 
às 19h 

Domingos 

Tires-:   9h e 
11h 

Caparide :  10h 

 

CONFIS-
SÕES 

Sexta– Feira  

17:30h às 
18:30 
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Mensagem do Papa  

 

“O Jubileu Extraordinário da Misericórdia, que está à nossa frente, é 

uma ocasião propícia para trabalharmos juntos no campo das obras de 

caridade. E neste sector, onde conta sobretudo a compaixão, podem 

unir-se a nós muitas pessoas que não se sentem crentes ou que vivem à 

procura de Deus e da verdade, pessoas que põem no centro o rosto do 

próximo, em particular o semblante do irmão ou da irmã em necessida-

de. Mas a misericórdia à qual somos chamados abrange toda a criação, 

que Deus nos confiou para sermos os seus administradores e não explo-

radores ou, pior ainda, destruidores. Deveríamos ter sempre o propósi-

to de deixar o mundo melhor do que o encontramos (cf. Enc. Laudato 

si’, 194), a partir do ambiente em que vivemos, dos pequenos gestos da 

nossa vida quotidiana”. ( Quarta-feira, 28 de Outubro de 2015). 

 

Leituras do dia,    1 de Novembro de 2015 

1ª Leitura: Apocalipse  7,2-4.9-14; Sal 23( 24), 1-2.3-4ab.5-6 

2ª Leitura: I João 3,1-3 

Evangelho: Mateus 5,1-12a        
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NOTÍCIAS 

AGENDA  &  AVISOS PAROQUIAIS  

 

03 Nov: 10h00 -17h00 - Encontro sobre o sínodo em Torres Vedras 

(para o Clero) 

 

04 Nov: 21h30 – O sínodo sobre a família com D. Manuel Clemen-

te, Patriarca de Lisboa na Igreja de Nossa Senhora de Fátima- Lis-

boa 

 

08-15 Nov: Semana dos Seminários 

 

14 Nov: 9h30 - Encontro Diocesano de Pastoral Litúrgica sobre A 

misericórdia de Deus na Igreja. 

 

 

Está disponível o 4º guião de preparação para o sínodo diocesano 

2016 

 

Na quarta-feira, 11 de Novembro pelas 21h30 haverá uma reunião 

do Conselho Pastoral e da Equipa do Sínodo sobre o tema “o sí-

nodo e as respostas ao guião” 

 

 

No dia 15 de Novembro pelas 17h00, haverá Encontro dos minis-

tros extraordinários da Comunhão. 

 

O Pe. Simon Ayogu tomou posse como Pároco no domingo passa-

do, 25 de Outubro 2015 na Paróquia de Nogueira em Braga.  



IMPORTÂNCIA DE LEITURA 

 

 
 5 Minutos Por dia Nem Sabe o Bem Que Lhe Fazia 

              

         Se lêssemos apenas 5 minutos por dia, no final de uma semana teríamos lido cerca 

de meia-hora, ou seja 30 minutos. Segundo um estudo recente realizado pela empresa de 

chocolate GALAXY, em representação da Quick Reads, aqueles que lêem pelo menos 30 

minutos por semana, têm 21% a menos de probabilidades de incorrer em depressões. 

Este estudo revelou ainda que 64% dos leitores apresentam uma melhor capacidade de 

compreensão,43% dos leitores manifestam menos problemas durante o sono e 19% dos 

leitores dizem sentir-se menos sós. ( Cf: Síntese, pg. 10) 

 

   “Porque para aprender, não basta só ouvir por fora, é necessário entender por den-

tro. Se a luz de dentro é muita, apende-se muito; Se pouca, pouco; Se nenhuma, nada.” P. 

António Vieira, Sermão do Espírito Santo) 

 

 “A Palavra de Deus é e tem de ser o nosso alimento normal.” ( D. António Couto, 

Bispo de Lamego, Portugal) 

 

 “ Confessar os nossos pecados é dizer ao Senhor: eu sou pecador” ( Papa Francis-

co) 

 

Contatos da Paróquia: Igreja Paroquial– Praça Fernando Lopes Graça, Tires 2785-625. 

 

Site da Paróquia: www.paroquiadetires.org 

 

   www.acolitostires.pt                             
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