
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 
 
 

CARTÓRIO 
3ª a Sábado 

  17h às 18:30h 
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No âmbito do Ano da Fé a nossa paróquia fará uma pere-

grinação a Roma e Assis. Essa viagem da Fé em comunida-

de que terá lugar de 18 ao 23 de Março 2013 incluirá luga-

res interessantes da Fé. As inscrições estão já abertas até 

15 de Janeiro 2013. Podem dirigir-se ao Prior ou a D Irene 

Dantas. 

O Santo da semana: B. Gonçalo de Amarante 

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

Praça Fernando Lopes Graça,  
Tires 2785-625  
São Domingos de Rana 
tel. :  
email: geral@paroquiatires.org  
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Com a colaboração do grupo de jovens do Movimento Encontros de Jovens Shalom  

- Concerto de Descantos hoje Domingo 6 de Janeiro na Igreja de 

Tires às 17h00  

- Curso de Aprofundamento da Fé dia 10 de Janeiro, quinta-feira, 

com Pe. Eduardo Francisco de Miranda Ferreira.  
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II. Transmitir a fé - a catequese 
Não estranha que, no dinamismo que seguiu o Concílio Vaticano II (que o papa 
Paulo VI considerava como grande catecismo dos tempos modernos), a cateque-
se da Igreja tenha novamente despertado a atenção. Dão testemunho deste fato 
o Diretório geral da Catequese, de 1971, as sessões do Sínodo dos Bispos dedica-
das à evangelização (1974) e à catequese (1977), as exortações apostólicas 
correspondentes, Evangelii nuntiandi (1975) e Catechesi tradendae (1979). A 
sessão extraordinária do Sínodo dos Bispos de 1985 pediu: "Seja redigido um 
catecismo ou compêndio de toda a doutrina católica seja sobre a fé seja sobre a 
moral". O Santo Padre João Paulo II endossou este desideratum expresso pelo 
Sínodo dos Bispos, reconhecendo que "este desejo responde plenamente a uma 
verdadeira necessidade da Igreja universal e das Igrejas particulares". Ele envi-
dou todos os esforços em prol da realização deste desideratum dos Padres do 
Sínodo. 

Catecismo da Igreja Católica  10 

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires 
Lema Paroquial do Ano da Fé “Reavivai o dom que recebestes” (2 Tm 1, 6-10) 

Queridos irmãos e irmãs, 
Este tempo de Natal dá resposta a um 

mistério grande e impressionante que 

se esconde no Menino de Belém: Como 

pode um ser assim frágil e pequenino 

ter trazido ao mundo uma novidade 

tão radical, que mudou o rumo da his-

tória? – Pode, porque é o Filho de Deus 

feito homem: «Nascido do Pai antes de 

todos os séculos, (…) encarnou pelo 

Espírito Santo, no seio da Virgem 

Maria». N’Ela acontece uma nova cria-

ção: com a encarnação de Jesus, o Espí-

rito divino cria um novo início da huma-

nidade. Acreditamos que nada é impos-

sível a Deus! A fé dá vida a uma novida-

de tão forte, que produz um segundo 

nascimento. De facto, no início do nos-

so ser de cristãos, está o Baptismo que 

nos faz renascer como filhos de Deus. 

Mas, só abrindo-nos à acção de Deus 

como Maria, só entregando a nossa 

vida ao Senhor como a um Amigo de 

quem nos podemos fiar, é que tudo 

muda, a nossa vida ganha uma nova 

grandeza: a de filhos do Pai do Céu, 

que nos ama e nunca nos abandona.  

A minha saudação amiga para todos os 
peregrinos de língua portuguesa, dese-
jando que a luz do Salvador divi-
no resplandeça intensamente nos vos-
sos corações para serdes semeadores 
de esperança e construtores de paz nas 
vossas famílias e comunidades. Com 
estes votos de um Ano Novo sereno e 
feliz para todos, de coração vos aben-
çoo. 

Papa Bento XVI — Audiência Geral —Quarta-feira, 2 de Janeiro de 2013  

N. 10 
06 Jan  
2013 

“A sua luz fará florescer a justiça e abundar a paz, até que se  
apague a lua”  

 

Festa da Epifanía do Senhor - Ano C   
 

http://www.paroquiadetires.org/


Acreditar é viver uma vida nova 
7. No Novo Testamento escutar a 
Palavra de Deus é escutar a Palavra 
de Jesus e a totalidade da sua Pessoa, 
porque a sua Palavra, Ele próprio, é a 
Palavra do Pai (cf. Jo. 12,49). Esta 
Palavra de Deus é criadora, realiza 
sempre o que anuncia, desde que seja 
escutada. Todo o efeito transforma-
dor da Palavra é obra de Deus em 
nós, naqueles que escutam a Palavra 
de Jesus e a guardam (cf. Lc. 8,15). 
Os profetas chamam a esta acção 
transformadora da Palavra um 
“coração novo” (cf. Ez. 37,27-28). Na 
linguagem cristã essa transformação 
chama-se conversão. A fé é um cami-
nho contínuo de conversão. 
Deus indica àqueles que acreditaram 
o caminho dessa vida nova, luta de 
todos os dias enquanto estivermos 
neste mundo. A indicação desse cami-
nho faz parte da mensagem da Pala-
vra de Deus, é vontade do próprio 
Senhor. Já vimos que a Palavra de 
Deus, além de ser revelação é Lei, isto 
é, mandamento, indicação do cami-
nho da vida nova, da fidelidade a 
Jesus que nos convida a segui-l’O. Não 
há caminhada da fé sem fidelidade 
aos mandamentos. 
E qual é esse mandamento do Senhor, 
os mandamentos da Lei de Deus, 
como aprendemos no catecismo? 
“Amarás o Senhor, teu Deus, com 

todo o teu coração, com toda a tua 
alma, com todas as tuas forças e com 
toda a tua mente e ao teu próximo 
como a ti mesmo”, respondeu o dou-
tor da Lei a Jesus. E este acrescentou: 
“faz isso e viverás” (Lc. 10, 27-28). Já 
no Antigo testamento se acreditava 
que este mandamento resumia toda a 
Lei e todo o ensinamento dos profe-
tas. No catecismo aprendemos que os 
dez mandamentos da Lei de Deus se 
resumem a dois: amar a Deus e amar 
o próximo. 
Não se trata de dois amores, ambos 
são a expressão da caridade, partici-
pação na vida de Deus que é amor. 
São João, na sua primeira Carta é cla-
ro: Se alguém disser amo a Deus, mas 
odeia o seu irmão, é um mentiroso, 
pois quem não ama o seu irmão, a 
quem vê, não pode amar a Deus que 
não vê” (1Jo. 4,20). 
O amor dos irmãos é, para nós, o sinal 
de que entramos na vida nova: “nós 
sabemos que passamos da morte 
para a vida, porque amamos os 
irmãos” (1Jo. 3,14). Jesus tinha ensi-
nado os discípulos: o que fizerdes a 
um dos meus irmãos mais pequeni-
nos, é a Mim que o fazeis (cf. Mt. 
25,40). mistério. 

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

Plano Semanal - 2012 | 2013 

  Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

9:00 Eucaristia  Eucaristia   Eucaristia   Eucaristia        

10:00 

Eucaristia
(Caparide)/
Catequese

(Tires) 

      

11:00 Eucaristia       
Catequese 
(Caparide) 

15:00       
Catequese

(Tires) 

16:00 
Adoração do 
Santíssimo 

    
Legião de Maria - 

Tires 
 

16:30       Escuteiros 

17:00  
Atendimento 

para            
Baptismos 

Cartório Cartório Cartório Cartório 
Cartório/
Legião de 

Maria - Tires 

17:30      Confissões  

19:00     Eucaristia   Eucaristia   Eucaristia   

21:00   
Preparação 

p/
Baptismo 

 
Grupo Bíblico/

Legião de 
Maria– Tires 

Renascer  

21:15      JSF  

21:30       Shalom 

=Aviso Especial= 
 

Excepcionalmente neste ano da fé, a paróquia vai acolher as pessoas 
a partir dos 16 anos de idade que ainda não receberam os sacramen-
tos de iniciação crista – Baptismo, Eucaristia e Crisma. Serão catequi-
sados 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. 


