
Apresentação
É por iniciativa de um jovem da nossa 
Paróquia que renasce o Boletim. Este 
facto é motivo de regozijo por várias 
razões. Uma delas é, sem dúvida, a 
importância que os leigos têm na 
vida de uma comunidade cristã. A 
sua missão faz parte da sua vida de 
batizados. Não podem ser vistos como 
aqueles e aquelas que ajudam, mas sim 
como membros ativos que se oferecem 
e assumem o papel que Deus lhes 
confia. Todos na Igreja oferecem a vida 
para ajudarem a edificar a comunidade 
que deve primar pela unidade e pelo 
diálogo. O Boletim destina-se a ser um 
auxiliar da nossa Paróquia e a dizer um 
pouco daquilo que vai acontecendo. É 
de todos e  para todos. Também para 
ser distribuido pelas pessoas que não 
vemos com frequência. Não queremos 
ser uma Igreja fechada e voltada para 
dentro de si mesma, mas uma Igreja 
em saída.

Padre Magalhães Fernandes

Reflexão à Palavra de Deus
A vida da Fé nasce da Palavra que sai 
da boca de Deus. Jesus, ao apresentar 
a mensagem condensada nos 
Evangelhos, responde com frequência 
às perguntas que Lhe colocam. É o que 
sucede na passagem deste Domingo 
que nos é oferecida por S. Mateus. 

Eis a pergunta: “É lícito ou não pagar 
o tributo a César?” - Esta pergunta, 
que é feita com segundas intenções, 
envolve, neste caso, a realidade 
política e a situação que era vivida 
pelo Povo Judeu, governado por um 
poder estrangeiro, o Império Romano. 
A resposta de Jesus que diz: “Dai a 
César o que é de César e a Deus o que 
é de Deus”, estabelece uma separação 

entre dois poderes ou duas realidades, 
a saber, a política e a religião. Sabemos 
como é complexa, ainda hoje, esta 
questão. Temos, na resposta de Jesus, 
a luz que deve orientar a nossa maneira 
de pensar e de agir. Assim sejamos 
guiados e nos deixemos guiar por 
aqueles que receberam esta missão 
de Deus.

LEITURA I – Is 45,1.4-6

SALMO RESPONSORIAL – Salmo 95 (96)

LEITURA II – 1 Tes 1,1-5b

EVANGELHO – Mt 22,15-21

22 de Outubro de 2017

As Patologias das Paróquias
(um texto de Rui Osório na V. Portucal)

O perfecionismo paranóico é a quarta 
patologia. Não há comunidades paroquiais 
perfeitas, nem adianta varrer o lixo para 
debaixo do tapete, fingindo que a casa 
está um primor. O que é importante é a 
Misericórdia na redescoberta da grandeza 
do perdão que aprende de Deus. (11/ 1.º/2017)

CAMINHO: Não permaneçamos isolados, 
não nos fechemos nos nossos problemas ou 
sofrimentos, mas estejamos sempre atentos 
às pessoas que estão ao nosso lao e criemos 
laços com elas.

A Paróquia
Paroquial

Ano I - N.º 1

Boletim

Paróquia de Nossa Senhora da Graça de Tires

Construção da Nova Sede do 
Agrupamento 597 - Tires - CNE

É com alegria e esperança que a Paróquia  
partilha a notícia de que arrancaram no passado 
dia 09 de Outubro as obras de construção 
da nova  sede do Agrupamento de Tires.

Trata-se da construção de raíz de um 
novo edi f íc io totalmente projetado 
para acolher os mais de 100 escuteiros 
que compõem o nosso Agrupamento.

É, sem dúvida, mais um importante passo no 
caminho   já com 30 anos deste movimento juvenil.



Dia Mundial das Missões
É-nos proposto que neste Domingo, 
o penúltimo do mês de Outubro, nos 
lembremos de que a comunidade cristã 
e cada um dos seus membros nasce para 
ser missionário(a). Começa deste modo 
a “LUMEN GENTIUM”: “Cristo é a luz dos 
povos. Por isso, este Sagrado Concílio 
(Vaticano II), congregado no Espírito 
Santo, deseja ardentemente, anunciando 
o Evangelho a toda a criatura, iluminar todos 
os homens com a claridade de Cristo que 
resplandece na face da Igreja.” (n.º 1).

O sentido missionário da Fé aparece como 
uma parte integrante da nossa vida. Ser 
missionário(a) não depende da nossa 
escolha ou da nossa vontade, pois vem 
já inscrito no Batismo. Podemos lembrá-
lo através da imagem da semente. Pelo  
crescimento da Fé, a semente depositada 
no nosso coração, desperta, desenvolve-se, 
torna-se uma força em nós e produz muitos 
frutos. Reproduzem-se, aqui, as palavras do 
grande missionário que é o nosso Santo 
Padre, o Papa Francisco, na mensagem 
enviada para este domingo das Missões: 

“Graças a Deus, não faltam experiências 
significativas que testemunham a força 
transformadora do Evangelho.

Penso naquele estudante “dinka” que à custa 
da própria vida, protege um estudante da 
tribo “nuer” que ia ser assassinado.

Que possamos descobrir a beleza, a 
intensidade e o sentido de plenitude que 
se apodera de nós, quando, numa atitude  de 
orferta, saímos de nós e vamos ao encontro 
de quem está só ou de quem sofre. “Sair para 
as periferias”, como diz Francisco.

(Leia a Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial 

das Missões 2017 em www.vatican.va)

“Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados a todos o respeito e a tutela dos direitos e 
seja dada aos desempregados a possibilidade de contribuírem para a edificação do bem comum.”

Intenção do Papa Francisco para o mês de Outubro

“Faz-te ao largo.” (Lc. 5,4)

ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE JOÃO PAULO FREITAS

MISSIONÁRIO DA CONGREGAÇÃO DO ESPIRITO SANTO

D. Joaquim Mendes ordenou no passado dia 15 de Outubro o 
jovem missionário João Paulo, em Cascais. Foi aqui que deu os 
primeiros passos na sua vida cristã. Aos 29 anos, o missionário 
da Congregação do Espírito Santo foi ordenado sacerdote na 
sua paróquia de origem para retornar, logo de seguida, para uma 
missão “radical”: ser padre em Malange, Angola, numa paróquia 
onde existem apenas dois padres para 140 comunidades.

Boa missão!

www.paroquiatires.org

Eucaristia
Segundas, terças e quartas-feiras: 09:00H

Quintas, sextas e sábados (vespertina): 19:00H

Domingos: 09:00H e 11:00H em Tires; 10:00H 
em Caparide

Adoração do Santíssimo
Domingos às 17:00H (Tires)

Atendimento
Quintas-feiras das 17:00H às 19:00H 


