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 Pedro Canísio

- Celebração Penitencial na Paroquia na próxima
terça-feira as 21.00

HORÁRIOS

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

Catequese

Sexta-feira
17:30h às
18:30

CARTÓRIO
3ª a Sábado
17h às 18:30h

Site

Catecismo da Igreja Católica 4 - 5

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)

“A Alegria: Um Dom a Acolher”
Domingo III do Advento - Ano C
Constituição Pastoral— Sobre a Igreja no Mundo Moderno: Gaudium et Spes

CONFISSÕES

II. Transmitir a fé - a catequese
Bem cedo passou-se a chamar de catequese o conjunto de esforços
empreendidos na Igreja para fazer discípulos, para ajudar os homens a crerem que Jesus é o Filho de Deus, a fim de que, por meio
da fé, tenham a vida em nome dele, para educá-los e instruí-los
nesta vida, e assim construir o Corpo de Cristo. "A catequese é uma
educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos, a qual compreende especialmente um ensino da doutrina cristã, dado em
geral de maneira orgânica e sistemática, com o fim de os iniciar na
plenitude da vida cristã."
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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

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as
angústias dos homens de hoje, especialmente
aqueles que são pobres ou de qualquer forma
aflitos, essas são as alegrias e as esperanças,
as tristezas e as angústias dos discípulos de
Cristo. De fato, nada verdadeiramente humano que não encontre eco no seu coração.
Porque deles é uma comunidade de homens.
Unidos em Cristo, são guiados pelo Espírito
Santo em sua viagem para o Reino de seu Pai
e eles receberam bem a notícia da salvação,
que é para todos os homens. É por isso que a
comunidade percebe que ele está verdadeiramente ligado com a humanidade e sua história, o mais profundo de títulos.
Assim, este Concílio Vaticano II, tendo investigado mais profundamente no mistério da
Igreja, agora dirige-se sem hesitação, não só
para os filhos da Igreja e para todos os que
invocam o nome de Cristo, mas para toda a
humanidade. Para o conselho anseia por explicar a todos como ele concebe a presença e a
acção da Igreja no mundo de hoje.
Portanto, o conselho centra a sua atenção no
mundo dos homens, toda a família humana,
juntamente com a soma de todas aquelas
realidades no meio das quais vive; esse mundo
que é o teatro da história do homem, e o
herdeiro de suas energias, seu tragédias e
seus triunfos, que o mundo que o cristão vê
como criado e sustentado pelo amor do Criador, caído de fato na escravidão do pecado,
mas emancipado agora por Cristo, que foi
crucificado e ressuscitou para quebrar o estranguladores do mal personificados, de forma que o mundo possa ser moldado de novo
acordo com o projecto de Deus e alcançar o

seu cumprimento.
Embora a humanidade é atingida com admiração suas próprias descobertas e de seu poder,
que muitas vezes levanta questões ansiosos
sobre a tendência actual do mundo, sobre o
lugar e o papel do homem no universo, sobre
o significado de seus esforços individuais e
colectivos, e sobre o destino último da realidade e da humanidade. Assim, dando testemunho e voz para a fé de todo o povo de Deus
reunido por Cristo, este conselho pode fornecer nenhuma prova mais eloquente de sua
solidariedade, bem como o seu respeito e
amor por toda a família humana com a qual
ele está vinculado -se, que por se envolver
com ela em uma conversa sobre esses vários
problemas. O conselho traz à luz a humanidade acendeu a partir do Evangelho, e coloca à
sua disposição os recursos de poupança que a
própria Igreja, sob a orientação do Espírito
Santo, recebe do seu Fundador. Para a pessoa
humana merece ser preservada; sociedade
humana merece ser renovado. Por isso, o
ponto focal de nossa apresentação total será o
próprio homem, por inteiro, corpo e alma,
coração e consciência, mente e vontade.

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=
Escutar a Palavra de Deus
5. A Palavra de Deus é a grande protagonista da História da Salvação.
Nela, Deus revela-se como Deusamor; escutá-l’O é conhecê-l’O, não
teoricamente, mas numa experiência de vida, porque a salvação é um
caminho de redenção que exige
uma nova maneira de viver. Deus
revela-nos na sua Palavra o caminho
dessa vida nova. A Palavra de Deus
foi sempre comunicada aos homens
com três dimensões: ela é revelação, é Lei ou mandamento, porque
indica o caminho da redenção e é
promessa porque anuncia o que
Deus tem preparado para aqueles
que O escutam e seguem o caminho
que lhes indica. Acolher a Palavra é
acreditar. Mas a escuta da Palavra
contem em gérmen toda a perfeição
cristã: a fé, porque a Palavra é revelação; a esperança, porque a Palavra
é promessa; o amor, porque nos
desafia à intimidade com Deus e nos
convida à obediência aos mandamentos do Senhor.
Desde sempre este diálogo de Deus
com o seu Povo valoriza o homem,
tem em conta as capacidades do
coração humano; é um processo de
encarnação, isto é, de manifestação
de Deus através do humano. No An-

tigo Testamento os Profetas para
anunciarem, com a sua própria palavra, a Palavra de Deus, são possuídos por ela. Deus fala-lhes com tanta força que os leva a anunciarem
como Palavra de Deus o que Deus
lhes disse. Este dinamismo torna-se
pleno e definitivo em Jesus Cristo,
Palavra eterna, humanizada em Jesus de Nazaré. Tudo em Jesus é Palavra de Deus e não apenas as palavras da sua pregação. A partir desse
momento em que a Palavra eterna
de Deus, o Seu Verbo, se fez Homem no seio de Maria, basta acolhê
-l’O, escutando o que Ele ensina,
seguindo-O com a totalidade da
nossa vida, amando-O, partilhando
com Ele o caminho da redenção. Ele
é plenamente revelação, Lei e promessa. É por isso que, na tradição
cristã se tornou claro que o que
Deus pede ao cristão é que escute
Jesus Cristo. É descobrir e sentir que
quando ouvimos a Palavra de Deus
no Antigo Testamento, é escutar
Jesus Cristo. “Este é o Meu Filho
muito amado, que tem todo o Meu
favor. Escutai-O” (Mt. 17,5). Escutar
o Senhor é acolhê-l’O na totalidade
do seu mistério.

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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