O Santo da Semana: S. João de Deus

Catequese

Avisos

-Terça-feira 05 de Mar., Preparação para o Batismo as 21:00
-Um dia de Retiro para os Catequistas - 09 de
Mar.

II. AS VIAS DE ACESSO AO CONHECIMENTO DE
DEUS
O homem: Com sua abertura à verdade e à beleza,
com seu senso do bem moral, com sua liberdade e
a voz de sua consciência, com sua aspiração ao
infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre
a existência de Deus. Mediante tudo isso percebe
sinais de sua alma espiritual. Como "semente de
eternidade que leva dentro de si, irredutível à só
matéria" sua alma não pode ter origem senão em
Deus.

HORÁRIOS

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

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

Site

Catecismo da Igreja Católica - 33
SITE DA PARÓQUIA
http://www.paroquiadetires.org/

IGREJA PAROQUIAL
Contactos

N. 18
03 Mar
2013

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)

“Converter-se é reencontrar a própria identidade”
III Domingo da Quaresma
A Ultima Audiência papal do Papa
Emérito Bento XVI
Praça de São Pedro
Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2013

Queridos irmãos e irmãs,
No dia dezanove de Abril de dois
mil e cinco, quando abracei o
ministério petrino, disse ao Senhor: «É um peso grande que
colocais aos meus ombros! Mas,
se mo pedis, confiado na vossa
palavra, lançarei as redes, seguro
de que me guiareis». E, nestes
quase oito anos, sempre senti
que, na barca, está o Senhor; e
sempre soube que a barca da
Igreja não é minha, não é nossa,
mas do Senhor. Entretanto não é
só a Deus que quero agradecer
neste momento. Um Papa não
está sozinho na condução da barca de Pedro, embora lhe caiba a
primeira responsabilidade; e o
Senhor colocou ao meu lado
muitas pessoas que me ajudaram
e sustentaram. Porém, sentindo
que as minhas forças tinham diminuído, pedi a Deus com insis-

tência que me iluminasse com a
sua luz para tomar a decisão mais
justa, não para o meu bem, mas
para o bem da Igreja. Dei este
passo com plena consciência da
sua gravidade e inovação, mas
com uma profunda serenidade de
espírito.
Amados peregrinos de língua
portuguesa, agradeço-vos o respeito e a compreensão com que
acolhestes a minha decisão. Continuarei a acompanhar o caminho
da Igreja, na oração e na reflexão, com a mesma dedicação ao
Senhor e à sua Esposa que vivi
até agora e quero viver sempre.
Peço que vos recordeis de mim
diante de Deus e sobretudo que
rezeis pelos Cardeais chamados a
escolher o novo Sucessor do
Apóstolo Pedro.
Confio-vos ao
Senhor, e a todos
concedo a Bênção Apostólica.

Excerto da Catequese do 2º Domingo da Quaresma
Sé Patriarcal, 24 de Fevereiro de 2013
A Palavra de Deus é portadora da
graça da Fé
A ajuda de Deus ao homem para que
escute a Palavra de Deus e a ela adira
na fé, é dada através da própria Palavra. Está anunciada a estrutura sacramental da palavra humana tornada
Palavra de Deus, nos Profetas, em
Jesus Cristo Palavra eterna encarnada,
na palavra dos Apóstolos de Jesus. Dá
-se dimensão perene à antropologia
do amor: quando uma pessoa se sente amada, ganha força para responder
com amor à pessoa que o ama.
É o que acontece na Palavra revelada:
Deus abre o coração, manifesta o Seu
amor pelos homens, revela-Se como
amor. A Palavra de Deus que manifesta ao homem o amor com que é amado, dá ao homem a força para responder com amor. Essa resposta é a fé. O
escutar a Palavra predispõe o homem
para a resposta. Na linguagem do
Concílio, esta é uma graça que prepara o homem para a resposta, ajudando-o a vencer hesitações e obstáculos. E quando se dispõe a acolher a
Palavra, respondendo-lhe com fé, é
ajudado nessa experiência, nova e
renovadora, pela própria graça da
Palavra.
No seu dinamismo interno, a Palavra
revelada convida à fé. O Concílio afirma: “A Deus que revela é devida a
obediência da fé (Rom. 16,26) pela

qual o homem se entrega completa e
livremente a Deus, numa completa
homenagem da inteligência e da vontade a Deus que revela e no assentimento voluntário à revelação que nos
faz”. A visão da fé como abandono
obediente à vontade de Deus é tema
querido a São Paulo. Trata-se de uma
obediência amorosa, onde a fé encontra, desde o seu início, a caridade.
A escuta da Palavra é o início da fé;
escutá-la sempre de novo, aprofunda
a fé como adesão ao desígnio de
Deus. Mas a fé é o início de uma caminhada, de uma peregrinação, que só
acabará na vida eterna. Nessa caminhada sentimos a beleza e a novidade
do homem novo, aprofundaremos
progressivamente a nossa intimidade
com Deus, aprendemos a amá-l’O e a
amar os irmãos como Ele os ama.
Nesta caminhada a graça inicial da fé
é continuamente renovada pela força
do Espírito Santo. A fé sobrenatural é
fruto da ação do Espírito Santo na
nossa vida. Voltamos a citar o Concílio: “Para existir esta fé requer a graça
de Deus que previne e ajuda, bem
como a ajuda interior do Espírito Santo que toca o coração e o volta para
Deus, abre os olhos do espírito e dá a
todos a doçura de aderir e acreditar
na verdade. Para tornar sempre mais
profunda a inteligência da revelação,
o Espírito Santo não cessa, através

= Aviso Especial =

Durante este Tempo da Quaresma haverá Via Sacra
na paróquia todas as sextas-feiras
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