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: Santo Estêvão (Primeiro Mártir)
- Missa de galo 22.30
Missas no dia de natal e Ano Novo serão como aos Domingos Missa de
galo 22.30
- O grupo renascer convida a comunidade de tires: crianças, jovens e
adultos a participarem numa vigília de oração que se realizara no dia 28
de Dezembro (sexta-feira) pelas 21.30 para agradecer o dom de ano de
2012 e compromisso para o novo ano integrado no ano da fé.

HORÁRIOS
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

CARTÓRIO
3ª a Sábado
17h às 18:30h

Site

Catecismo da Igreja Católica 6 - 7

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

IGREJA PAROQUIAL
Contactos

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

“Grandes coisas fará o Senhor pelos pobres que nele confiam”
Domingo IV do Advento - Ano C
PAPA BENTO XVI

II. Transmitir a fé - a catequese
Sem confundir-se com eles, a catequese se articula em torno de determinado número de elementos da missão pastoral da Igreja que têm um aspecto
catequético e que preparam a catequese ou dela derivam: primeiro anúncio
do Evangelho ou pregação missionária para suscitar a fé; busca das razões
de crer; experiência de vida cristã; celebração dos sacramentos; integração
na comunidade eclesial; testemunho apostólico e missionário.
"A catequese anda intimamente ligada com toda a vida da Igreja. Não é
somente a extensão geográfica e o aumento numérico, mas também e mais
ainda o crescimento interior da Igreja, sua correspondência ao desígnio de
Deus que dependem da catequese mesma."

N. 8
1
23 Dez
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

AUDIÊNCIA GERAL
Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2012

Queridos irmãos e irmãs,
No caminho do Advento, ocupa um
lugar especial a Virgem Mãe, que
acolheu na fé e na carne Jesus, o
Filho de Deus. N’Ela vemos a criatura que, de modo incomparável,
abriu de par em par as portas ao
seu Criador, submetendo-Se livremente à vontade divina na obediência da fé: adere com plena confiança à palavra que Lhe anuncia o
Mensageiro de Deus. E este «sim»
de Maria à vontade divina repetese ao longo de toda a sua vida até
ao momento mais difícil: o da Cruz.
Ela não se contenta com uma percepção imediata e superficial do
que sucede na sua vida, mas entra
em diálogo íntimo com a Palavra de
Deus e deixa-se interpelar pelos
acontecimentos, procurando a
compreensão que só a fé pode garantir. Maria acolhe mesmo aquilo
que não compreende do agir divino, deixando que seja Deus a abrir-

Lhe o coração e a mente. Assim se
tornou modelo e mãe de todos os
crentes. Pela sua fé, todas as gerações A chamarão bem-aventurada.
***
Amados peregrinos de língua portuguesa, a minha saudação amiga
para todos, com votos de um santo
Natal de Jesus no coração e na família de cada um, pedindo a mesma
humildade e obediência da fé de
Maria e José, que vos faça ver, na
força indefesa daquele Menino, a
vitória final sobre todos os arrogantes e rumorosos poderes do mundo. Bom Natal!

Vamos ler em etapas;
A CARTA PASTORAL DO CARDEAL-PATRIARCA À IGREJA DE LISBOA
POR OCASIÃO DA ABERTURA DIOCESANA DO ANO DA FÉ
Escutar a Palavra de Deus
6. A nossa peregrinação da fé tem
de ser marcada por esta escuta de
Jesus Cristo, da sua Palavra, da sua
Pessoa, dos seus mandamentos,
da sua promessa. No dia do Pentecostes Pedro, cheio da força do
Espírito, proclama solenemente o
mistério de Jesus Cristo (cf. Act.
2,14-36). O texto dos Actos referenos a atitude dos que escutaram
este anúncio de Pedro: “Ao ouvirem isto, sentiram o coração trespassado e disseram a Pedro e aos
Apóstolos: irmãos, o que devemos
fazer?” (Act. 2,37). O anúncio de
Jesus Cristo, com a força da fé de
quem o faz, rasga o coração. Mais
uma vez o anúncio da salvação é
uma surpresa. Jesus Cristo, se O
escutarmos e O acolhermos, rasganos o coração, é como se a nossa
vida começasse de novo. Percebese a pergunta que os ouvintes fazem aos Apóstolos: e agora o que
temos de fazer? Eles vão perceber,
em Igreja, que Cristo é o caminho,
e que segui-l’O e imitá-l’O é o novo
caminho de vida.
Neste Ano da Fé precisamos, antes
de mais, que a Palavra seja procla-

mada com o ardor com que os
Apóstolos o fizeram no dia de Pentecostes. A proclamação do Evangelho não é, apenas, o anúncio de
uma doutrina, mas da Pessoa de
Jesus. Só essa toca no coração e o
transforma. Isto desafia todos os
anunciadores da Palavra, sacerdotes, diáconos, leitores, catequistas.
Que ninguém proclame a Palavra
sem antes a ter meditado e rezado
sobre ela. Como nos profetas é
preciso deixar que ela penetre em
nós e nos invada, para a podermos
anunciar. A nova evangelização
supõe esse “novo ardor” na escuta
da Palavra que, por ministério, devemos anunciar.
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