
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 

Si
te

 
O Santo da Semana: S. Cirilo Monge, e S. Metódio Bispo    

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. : 214451650  
email: geral@paroquiatires.org  
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Com a colaboração do grupo de jovens do Movimento Encontros de Jovens Shalom  
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O DESEJO DE DEUS 
O desejo de Deus está inscrito no coração do homem, já que 
o homem é criado por Deus e para Deus; e Deus não cessa 
de atrair o homem a si, e somente em Deus o homem há de 
encontrar a verdade e a felicidade que não cessa de procu-
rar: O aspeto mais sublime da dignidade humana está nesta 
vocação do homem à comunhão com Deus. 
Este convite que Deus dirige ao homem, de dialogar com ele, 
começa com a existência humana. Pois se o homem existe, é 
porque Deus o criou por amor e, por amor, não cessa de dar-
lhe o ser, e o homem só vive plenamente, segundo a verda-
de, se reconhecer livremente este amor e se entregar ao seu 
Criador. 
 

 
-Horários para as missas de quarta-feira das CINZAS, TIRES, 9.00 E 
21.00, Caparide 21.00. 
-A Via Sacra começa próxima sexta e é orientada esta semana pelo 
grupo de Shalom 
- Quinta-feira 14 de Fevereiro sendo a 2ª quinta-feira do mês é o 
nosso dia de (CAFÉ) Curso de Aprofundamento da Fé. As 21.30 
horas com o pároco da Sé Patriarcal de Lisboa,  Cónego Luís Manuel 
Pereira da Silva. 
- Sábado 16 de Fev., Rito de Eleição dos Catecúmenos na Sé. 
- Domingo 10 de Fev., Encontro de LIAM. 

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, 
No Credo, confessamos que Deus 
é o «criador do céu e da terra», 
como se lê no Génesis. Deus cria 
através da sua palavra: a vida sur-
ge, porque tudo obedece à Pala-
vra divina. No vértice da criação, 
aparece o homem e a mulher: for-
mados do pó da terra, possuem o 
sopro vital de Deus, e cada vida 
humana está sob a sua proteção. 
Esta é a razão mais profunda da 
inviolabilidade da dignidade 
humana. Viver na fé quer dizer 
reconhecer a grandeza de Deus e 
aceitar a nossa condição de criatu-
ras. Por vezes, somos tentados a 
ver esta dependência do amor 
criador de Deus como um peso do 
qual libertar-se. Mas, indo contra 
o seu Criador, o ser humano rene-
ga a sua origem e a sua verdade, e 
o mal entra no mundo com a sua 

penosa cadeia de sofrimentos e 
morte. E, sozinhos, não podemos 
sair dela… As justas relações só 
podem ser reatadas, se Aquele, de 
quem nos afastamos, vier até nós 
e nos estender a mão. É o que faz 
Cristo! Percorre o caminho do 
amor, humilhando-Se até à morte 
de Cruz, para repor em ordem as 
nossas relações com Deus e com 
os outros. A Cruz torna-se a nova 
árvore da vida. 
De coração, saúdo os peregrinos 
de Guaratinguetá e todos os pre-
sentes de língua portuguesa. Sede 
bem-vindos! Que nada vos impeça 
de viver e crescer na amizade de 
Deus Pai criador, e testemunhar a 
todos a sua bondade e misericór-
dia! Desça a sua Bênção generosa 
sobre vós e vossas famílias. 

PAPA BENTO XVI 
AUDIÊNCIA GERAL 
 Quarta-feira, 6 de Fevereiro de 2013 

N. 15 
10 Fev  
2013 
 

“Afasta-Te de mim, Senhor, que sou um homem pecador.” 
V Domingo do Tempo Comum 

http://www.paroquiadetires.org/


Sereis minhas testemunhas… 
12. Deus ama todos os homens e a 
todos quer conduzir para a plena ale-
gria da vida. Desde a palavra dirigida 
aos profetas, sempre escolheu o 
caminho da encarnação para atrair os 
homens a Si. Foi por isso que o Filho 
de Deus se fez Homem e Se uniu defi-
nitivamente a todos os homens. No 
desígnio de Deus o anúncio do seu 
amor pelos homens deve ser feito por 
homens que já se deixaram conquis-
tar por esse desejo amoroso de Deus. 
A plenitude deste processo de huma-
nização da salvação, é o Homem Jesus 
Cristo, Filho de Deus. Àqueles que 
uniu a Si, envia-os como testemunhas. 
Eles tornam-se palavra e a sua vida 
pode ganhar a força da própria Pala-
vra de Cristo. 
Nesta peregrinação da fé somos cha-
mados a assumirmo-nos como teste-
munhas do amor salvífico de Deus, 
em Jesus Cristo. A vida das outras 
pessoas que convivem connosco pode 
depender da ousadia do nosso teste-
munho. Foi por isso que o Papa João 
Paulo II, ao lançar o desafio da Nova 
Evangelização, lhe enunciou como 
primeira condição um “novo ardor da 
fé”, que pode levar à ousadia de des-
cobrir novos caminhos. Este “novo 
ardor” da fé, faz de cada cristão um 
enviado a anunciar, deve refletir-se na 

fé pessoal e na qualidade das estrutu-
ras pastorais da Igreja. 
Porque esta peregrinação da fé é feita 
em Igreja e não cada um isoladamen-
te, as pessoas e as estruturas pasto-
rais devem ser repassadas deste ardor 
da fé. Essas estruturas só se justificam 
para anunciar e fazer crescer, na fé, 
toda a nossa Igreja diocesana. O San-
to Padre Bento XVI em visita pastoral 
ao seu País de origem, lança um alerta 
que, embora tendo em conta as dife-
rentes realidades, nos deve interpelar 
a nós: “Na Alemanha, a Igreja está 
otimamente organizada. Mas, por 
detrás das estruturas, porventura 
existe também a correlativa força 
espiritual, a força da fé no Deus vivo? 
Sinceramente devemos afirmar que 
se verifica um excedente das estrutu-
ras em relação ao Espírito. Digo mais: 
a verdadeira crise da Igreja no mundo 
ocidental é uma crise de fé. Se não 
chegarmos a uma verdadeira renova-
ção da fé, qualquer reforma estrutural 
permanecerá ineficaz”. 
Desde a nossa Cúria Diocesana, às 
estruturas vicariais e paroquiais, toda 
a organização 
pastoral é cha-
mada a renovar-
se, no ardor da fé 
e da missão, 
durante este Ano 

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 

 

Encontro 
Bíblico/   

Legião de 
Maria 

(Caparide) 

Renascer  

21:15      JSF  

21:30      Shalom  

= Aviso Especial = 
 

A próxima quarta-feira é quarta-feira das CIN-
ZAS e portanto, início de Tempo da Quaresma.    


