Notícias

No âmbito do Ano da Fé a nossa paróquia fará uma peregrinação a Roma e Assis. Essa viagem da Fé em comunidade que terá lugar de 18 ao 23 de Março 2013 incluirá lugares interessantes da Fé. As inscrições estão já abertas até
15 de Janeiro 2013. Podem dirigir-se ao Prior ou a D Irene
Dantas.

Avisos

O Santo da semana: São João da Cruz

- Curso de Aprofundamento da fé com Dr. Alfredo Teixeira,
quinta-feira às 21.30;
- LIAM hoje as 17.00;
- Pausa de Catequese no dia 15 em Caparide e no dia 16
em Tires com a festa na sociedade 1 de Maio as 15.00;

HORÁRIOS

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

CONFISSÕES
Sexta-feira
17:30h às
18:30

Catequese
Site

CARTÓRIO
3ª a Sábado
17h às 18:30h

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

IGREJA PAROQUIAL
Contactos

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

“Chamar-te-ei com um nome novo ”

Domingo II do Advento - Ano C
Audiência Papal: no Advento, ser sinal da acção de Deus no mundo

A VIDA DO HOMEM CONHECER E AMAR A DEUS

Deus, infinitamente Perfeito e Bem-aventurado em si mesmo,
em um desígnio de pura bondade, criou livremente o homem
para fazê-lo participar de sua vida bem-aventurada. Eis por que,
desde sempre e em todo lugar, está perto do homem. Chama-o e
ajuda-o a procurá-lo, a conhecê-lo e a amá-lo com todas as suas
forças. Convoca todos os homens, dispersos pelo pecado, para a
unidade de sua família, a Igreja. Faz isto por meio do Filho, que
enviou como Redentor e Salvador quando os tempos se cumpriram. Nele e por Ele, chama os homens a se tornarem, no Espírito
Santo, seus filhos adoptivos, e portanto os herdeiros de sua vida
bem-aventurada.
Catecismo da Igreja Católica 1
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2012

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

Cidade do Vaticano (RV) – Como viver o
tempo do Advento neste Ano da Fé: este
foi o tema da catequese que Bento XVI
propôs na Audiência Geral desta quartafeira, na Sala Paulo VI.
A ação de graças que o Apóstolo Paulo dá
a Deus, na Carta aos Efésios, nos introduz
a viver o tempo do Advento. O tema deste hino de louvor é o desígnio de Deus
para o homem, definido com termos
repletos de alegria, de estupor e de agradecimento.
O Apóstolo agradece a Deus porque vê
Sua obra na história da salvação, cujo
ápice foi a encarnação, a morte e a ressurreição de Jesus, e compreende como o
Pai nos escolheu antes da criação do
mundo para sermos seus filhos adoptivos, em seu Filho Unigénito, Jesus Cristo.
O “plano de amor” é definido como “o
mistério” da vontade divina, escondido e
manifestado em Cristo.
“Queridos amigos, o Advento, o tempo
litúrgico que acabamos de iniciar e que
nos prepara para o Santo Natal, nos coloca diante do luminoso mistério da vinda
do Filho de Deus, ao grande “desígnio de
benevolência” com o qual Ele quer nos
atrair, para que vivamos em plena comunhão de alegria e de paz com Ele...
“Queridos irmãos e irmãs, o tempo litúrgico do Advento prepara-nos para acolher e aderir ao grande desígnio de bene-

volência de Deus, que o Natal de seu
Filho, feito homem como nós, coloca
diante dos nossos olhos. Tal desígnio não
ficou oculto no alto dos Céus, mas Deus,
na riqueza do seu amor, fala aos homens
como amigos e convive com eles, para os
convidar e admitir à comunhão com Ele,
em Cristo por obra do Espírito Santo. Esta
comunhão é a realização daquele desejo
infinito de plenitude que habita no íntimo
do ser humano e o abre para a felicidade
eterna. Entretanto, a nossa mente não
consegue abarcar completamente este
desígnio de benevolência divina, mas
pode apenas recebê-lo e acolhê-lo na fé.
O ato de fé é a resposta do homem à
revelação que Deus Se dignou fazer-lhe,
acolhendo na vida o benevolente desígnio que Ele tem para a humanidade e a
criação inteira: recapitular tudo em Cristo, reunindo n’Ele o que há no céu e na
terra. Amados peregrinos de língua portuguesa, cordiais saudações para todos
vós, de modo especial para os fiéis cristãos de Goiânia, invocando sobre os vossos passos a graça do encontro com
Deus: Jesus Cristo é a Tenda divina no
meio de nós. Ide até Ele, vivei na sua graça e tereis a vida eterna. Sobre vós e vossas famílias desça a minha Bênção”.
BENTO XVI - 2012-12-05 Rádio Vaticana

Vamos ler em etapas:
A CARTA PASTORAL DO CARDEAL-PATRIARCA À IGREJA DE LISBOA
POR OCASIÃO DA ABERTURA DIOCESANA DO ANO DA FÉ
=Aviso Especial=
A surpresa da salvação
4. A fé, para quem entra pela primeira
vez pela “porta da fé”, e para todos os
que querem percorrer esse caminho
novo, torna-se a surpresa da salvação.
Em que consiste essa surpresa? Deus
criou o homem à sua Imagem, para
atingir a felicidade e a plenitude da vida
na comunhão de amor com Ele e n’Ele
com todos os homens seus irmãos. Para
isso ser possível, Deus criou o homem
livre. A felicidade que deseja para nós,
tem de ser querida e escolhida. A essência da liberdade é a capacidade de
escolher sempre a verdadeira vida e o
amor. Mas foi exatamente no exercício
dessa liberdade que o homem se afastou de Deus, e isso alterou profundamente a qualidade e o sentido da sua
vida. O homem foi expulso do paraíso
que já existia neste mundo, em diálogo
harmónico com toda a criação, criada
para o homem. O destino último da
família humana ficou comprometido,
embora todos os homens tenham guardado no seu coração o desejo da harmonia com Deus…
A fé é a resposta do homem a essa manifestação do amor de Deus. A fé traz
consigo a esperança de vencer o pecado que nos separa de Deus e de reconstruir a intimidade com Ele. Ela não tem
a luz da felicidade original, não nos faz
experimentar ainda o esplendor da vida
eterna. É uma adesão humilde e corajosa ao amor de Deus que nos quer salvar. É uma etapa exigente e redentora,

donde brota já uma luz nova, a luz da
fé, que ilumina o caminho a percorrer,
mas que tem a exigência da redenção.
O caminho novo que ela nos abre exige
conversão e redenção. Deus prometenos a plenitude da vida eterna, mas isso
supõe uma transformação da vida, já
neste mundo, tornando-a digna de viver
com Deus. Não se vai para o Céu só porque Deus é bom e esquece os nossos
pecados; temos de aceitar a conversão
da nossa vida, a purificação da nossa
liberdade, que Deus vai fazendo em nós
na caminhada da fé. Tudo isto se radicalizou e tornou definitivo quando a Palavra eterna de Deus encarnou e se exprimiu em Jesus Cristo. É com Ele que temos de percorrer esse caminho novo,
com o seu amor e a força criadora do
seu Espírito. Ele é o nosso Bom Pastor.
Mas a redenção é exigente. A Ele exigiulhe o dom da própria vida; a nós que
peregrinamos na fé exige que nos unamos a Ele na sua cruz. O peregrino da
fé, unido a Jesus, suporta toda a agrura
da caminhada, nunca desiste e se, por
momentos falha, pode sempre contar
com a bondade do seu perdão.

Excepcionalmente 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 – Baptismo, 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 e já começamos no Sábado 24 de Novembro 2012
na igreja paroquial.
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