Notícias

- Acaba hoje a semana dos Seminários. Os Seminários do
Patriarcado estarão abertos para visitas guiadas das 14:30
até à hora das vésperas.
- No âmbito do Ano da Fé a nossa paróquia fará uma peregrinação a Roma. Essa viagem de Fé em comunidade terá
lugar de 18 a 23 de Março 2013 incluirá também outros
lugares de Fé em Itália. As inscrições já estão abertas, podem falar com Prior ou com a Irene Dantas.
O santo da semana: Sta. Cecília

Catequese

Catequese da Semana: Identidade Sacerdotal
É no interior do mistério da Igreja como comunhão trinitária em tensão missionária, que se revela a identidade cristã de cada um e, portanto, a específica identidade do sacerdote e do seu ministério. O presbítero, de facto, em
virtude da consagração que recebe pelo sacramento da
Ordem, é enviado pelo Pai, através de Jesus Cristo, ao qual
como Cabeça e Pastor do seu povo é configurado de modo
especial para viver e atuar, na força do Espírito Santo, ao
serviço da Igreja e para a salvação do mundo.

HORÁRIOS

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

MISSAS
2ª | 4ª - 9h
5ª | 6ª - 19H
Sábado - 19h
Domingo
Tires - 9h |11h
Caparide - 10h

Site

Lema Paroquial do Ano da Fé “Reavivai o dom que recebestes” (2 Tm 1, 6-10)

“Quanto a esse dia e a essa hora, ninguém conhece: nem os Anjos do Ceu,
nem o Filho; só o Pai”

Domingo XXXIII - Ano B - Dia dos Seminários
=SEMANA DOS SEMINÁRIOS 2012=

CONFISSÕES
Sexta-feira
17:30h
18:30

CARTÓRIO
3ª | Sábado
17h às 18:30h

João Paulo II «Eu vos Darei Pastores» 12

SITE DA PARÓQUIA
http://www.paroquiadetires.org/

IGREJA PAROQUIAL
Contactos
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Praça Fernando Lopes Graça,
Tires 2785-625
São Domingos de Rana
tel. :
email: geral@paroquiatires.org

Com a colaboração do grupo de jovens do Movimento Encontros de Jovens Shalom

MENSAGEM DA COMISSÃO EPISCOPAL DAS VOCAÇÕES E MINISTÉRIOS
=SACERDOTE, IRMÃO NA FÉ E SERVIDOR DA FÉ DOS IRMÃOS=
A Semana dos Seminários, de
11 a 18 de Novembro de 2012, oferece
aos fiéis uma oportunidade de aprofundamento sobre o mistério do padre e
sobre o ministério que ele realiza na
Igreja.
No contexto do Ano da Fé,
somos convidados a avivar a nossa
consciência acerca da condição sacerdotal de todo o Povo de Deus, radicada
no mistério pascal de Jesus Cristo, que
assumimos pelo Baptismo; ao mesmo
tempo, afirmamos a teologia da Igreja
acerca do sacerdócio ministerial, pelo
qual alguns homens são associados à
pessoa e missão de Cristo, Cabeça da
Igreja.
O Concílio Vaticano II, de cujo
início estamos a celebrar os cinquenta
anos, trouxe alguns elementos importantes para a nossa compreensão do
sacerdócio na Igreja e, sobretudo, para
uma renovada visão da relação existente entre todos os fiéis em Cristo. Entre

eles destacam-se os seguintes: a igual
dignidade de todos os membros do
Povo de Deus (LG 32); o sacerdócio
comum dos fiéis e o sacerdócio ministerial “embora se diferenciem essencialmente e não apenas em grau, ordenam-se mutuamente um ao outro” (LG
10) e ambos “participam, a seu modo,
do único sacerdócio de Cristo” (LG 10);
“a distinção que o Senhor estabeleceu
entre os ministros sagrados e o restante Povo de Deus, contribui para a união, já que, os pastores e os demais fiéis
estão ligados uns aos outros por uma
vinculação comum” (LG 32)...

Vamos ler em etapas:
- A CARTA PASTORAL DO CARDEAL-PATRIARCA
- À IGREJA DE LISBOA POR OCASIÃO DA
- ABERTURA DIOCESANA DO ANO DA FÉ

Introdução
1. O Santo Padre Bento XVI proclamou um Ano da Fé, para celebrar
cinquenta anos da Abertura do
Concílio Ecuménico Vaticano II e
assim preparar a Igreja para a sua
missão evangelizadora, respondendo ao desafio de uma nova
evangelização. Porque é que o
Santo Padre achou que um Ano de
aprofundamento da nossa fé é o
caminho certo para o nosso reencontro com o Concílio e podermos
responder, de forma adequada, à
missão evangelizadora da Igreja na
nossa sociedade contemporânea?
É sobre isso que pretendo meditar
convosco, em Igreja, através desta
Carta Pastoral.
Há cinquenta anos o Concílio foi
uma resposta de fé às exigências
da missão da Igreja de anunciar o
Evangelho no mundo contemporâneo em acelerada transformação.
Ele foi, antes de mais, uma afirmação de fé na Igreja como enviada
de Jesus Cristo e sacramento de
salvação. No Concílio a Igreja
olhou para si mesma com fé, meditou no seu mistério, na sua identi

ficação com Cristo, pois só a essa
luz ela descobrirá a sua vocação à
santidade, a sua maneira de celebrar o mistério pascal, e se deixará
possuir pela urgência da evangelização. Como os Apóstolos de Jesus, ela é a enviada ao mundo,
com amor, difundindo em todas as
circunstâncias da vida dos homens
a luz de Cristo. É assim que começa o ensinamento do Concílio sobre a Igreja: “Cristo é a luz dos povos”. “Ao anunciar a todas as criaturas a boa nova do Evangelho, o
Concílio deseja iluminar todos os
homens com a luz de Cristo que
resplandece no rosto da Igreja”1.
O Bem-Aventurado João Paulo II,
ao lançar o desafio para uma
“Nova Evangelização”, disse que
ela exige, antes de tudo, “um novo
ardor da fé”. Viver um Ano da Fé
supõe, necessariamente, aceitar a
atualidade do Concílio como expressão da fé da Igreja e viver a
nossa fé de forma que ela tenha
esse “novo ardor” que nos há de
pôr a caminho em ordem à santidade e ao anúncio da salvação na
nossa sociedade contemporânea.

=Aviso Especial=
Excecionalmente neste ano da fé, a paróquia vai acolher as pessoas a
partir dos 16 anos de idade que ainda não receberam os sacramentos de iniciação crista – Batismo, Eucaristia e Crisma. Serão catequisados neste ano da fé, de 24 de Novembro deste ano até 24 de Novembro de próximo ano, o dia em que acabará o ano da fé. Nesse dia
receberão os três sacramentos. A hora da catequese é das 16 às 17
horas aos sábados começando já com o próximo na igreja paroquial.
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