O Santo da Semana: S. Tomas de Aquino

HORÁRIOS

N. 13
27 Jan
2013
Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

MISSAS

Avisos

01 de Fevereiro as 21.30, Reunião dos representantes dos
grupos de jovens
02 de Fevereiro as 21.30, Oração de Taizé JSF e Renascer

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

29 de Janeiro as 21.30, Reunião de Conselho Pastoral

Catequese

CONFISSÕES

PARTE 1: A PROFISSÃO DA FÉ
14) Os que pela fé e pelo Baptismo pertencem a Cristo devem confessar sua fé baptismal diante dos homens. Por isso, o Catecismo
começa por expor em que consiste a Revelação, pela qual Deus se
dirige e se doa ao homem, bem como a fé, pela qual o homem
responde a Deus (Seção 1). O Símbolo da fé resume os dons que
Deus outorga ao homem como Autor de todo bem, como Redentor, como Santificador, e os articula em tomo dos "três capítulos"
de nosso Baptismo a fé em um só Deus: o Pai Todo-Poderoso, o
Criador, Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor e Salvador, e o Espírito Santo, na Santa Igreja (Seção II).

Sexta-feira
17:30h às
18:30

CARTÓRIO
3ª , 5ª e Sábado
17h às 18:30h

Site

Catecismo da Igreja Católica - 14

SITE DA PARÓQUIA
http://

Contactos

IGREJA PAROQUIAL
Praça Fernando Lopes Graça,
Tires 2785-625
São Domingos de Rana
tel. : 214451650
email: geral@paroquiatires.org

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

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

“O Espirito de Senhor está sobre mim, porque Ele Me ungui para anunciar a
boa nova aos pobres”

III Domingo do Tempo Comum
PAPA BENTO XVI
AUDIÊNCIA GERAL
Quarta-feira, 23 de Janeiro de 2013
«Creio em Deus»
Queridos irmãos e irmãs,
Hoje quero começar a reflectir
convosco sobre o Credo, a nossa
Profissão de Fé, que inicia com
estas palavras: «Creio em Deus»;
um Deus, que Se revela e fala aos
homens, convidando-os a entrar
em comunhão com Ele. Assim nolo mostra a Bíblia na vida de muitas pessoas. Uma delas é Abraão,
chamado «o pai de todos os crentes». A fé leva-o a percorrer um
caminho paradoxal, pois será
abençoado, mas sem os sinais visíveis da bênção. Abraão, na fé,
sabe discernir a bênção divina
para além das aparências, confiando na presença do Senhor
mesmo quando os seus caminhos
são misteriosos. Os olhos da fé
são capazes de ver o invisível.
Também nós, quando dizemos

«Creio em Deus», afirmamos
como Abraão: «Entrego-Me nas
vossas mãos! Entrego-me a Vós,
Senhor!», para fundar em Vós a
minha vida e deixar que a vossa
Palavra a oriente nas opções concretas de cada dia.
Amados peregrinos por rotas e
caminhos diversos, mas hoje com
paragem comum neste Encontro
com o Papa que vos dá as boasvindas e saúda, especialmente à
tripulação da fragata «Liberal» do
Brasil e à delegação de várias entidades eclesiais e civis comprometidas na Jornada Mundial da
Juventude no Rio de Janeiro e
guiadas pelo Arcebispo local, Dom
Orani. Só de mãos dadas, podereis
realizar a travessia… Agradecido
pela visita, dou-vos a minha Bênção, extensiva às vossas famílias.

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

a Palavra. No novo Centro de
Oração, em Sintra, em silên10. A oração tem a mesma
cio, tudo o que a pedagogia
génese da fé: a escuta da
da oração nos pode dar será
Palavra de Deus, deixando
disponibilizado. É urgente, na
que ela penetre, “como espa- nossa Diocese, aprender a
da de dois gumes”, na inteli- rezar, pois isso significará
gência e no coração. Acolher aprender a celebrar, a deixar
a Palavra gera a fé e desabro- que o amor envolva a nossa
cha na oração. Para nós cris- vida, a esperar o encontro
tãos escutar a Palavra é aco- definitivo com o Senhor, na
lher a Pessoa de Cristo, nos
Casa do Pai.
seus ensinamentos, na sua
vida oferecida por nós, na sua
ressurreição que é, para nós,
a promessa da vida eterna.
Demos lugar à Palavra nas
nossas celebrações, proclamando-a bem, meditando-a
com fé, percebendo a mensagem encarnada em cada circunstância da nossa vida, do
Povo a que pertencemos, da
Igreja que amamos.
Na nossa Igreja de Lisboa
faremos tudo para ajudar a
descobrir a oração, escutando

Libermann (co-fundador dos Espiritanos)
No dia 2 de Fevereiro de 2013, celebraremos o
161º aniversário da morte do Venerável P.
Libermann. Iniciou-se já desde quinta-feira
uma novena de orações dedicada a ele e a
toda a Congregação, haverá uma vigília de oração em Torre da Aguilha no dia 1 de Fevereiro

Amar a Deus rezando
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