Catequese

Avisos

O Santo da Semana: São José
- Terça-feira as 21.00 Eucaristia em Caparide
em honra de São José;
- Preparação para o batismo—21.30 ;
- Reunião dos leitores—21.30;
- O padre Simon vai à Nigéria no dia 24 de
Março e regressa no de 26 de Abril.
II. AS VIAS DE ACESSO AO CONHECIMENTO DE
DEUS
35 As faculdades do homem o tomam capaz de
conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas,
para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a
graça de poder acolher esta revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor à fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à
razão humana.

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
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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)

“- Tu, Senhor, não queres a morte do pecador, mas que se converta e viva.”
V Domingo da Quaresma

Chamem-lhe Papa Francisco, o Pontífice de Estreias
“Como sabem, o dever do conclave foi a de digno de “Vigário-Geral” de Cristo.
nomeação de um novo Bispo de Roma" De imediato o abençoei através do ecrã
da TV e, seguidamente; ajoelhei-me
Foram as primeiras palavras de Revepara receber a sua bênção pontifica.
rendíssimo Jorge Mário Bergoglio, que
não foi um cardeal muito publicitado
A vontade de Francisco, ao dispensar a
como papabile, nem pelos rumores,
tradição, foi interpretada por um portanem pelos meios de comunicação
voz do Vaticano como um sinal de que
social, que desde o anúncio da resigna- ele estará disposto a traçar o seu próção do Papa emérito Bento, não se
prio caminho de outras formas.
cansaram de avançar com previsões e
propagandas.
Ao ser apresentado ao mundo como
Papa Francisco, o pontífice também
Quando Jorge Bergoglio pisou a varan- deitou por terra uma outra tradição, ao
da no Vaticano, na quarta-feira passa- escusar-se a utilizar uma plataforma
da, para se revelar como o novo pastor para se elevar acima dos cardeais que
de cerca de 1,2 biliões de Católicos, ele estavam com ele.
fez história como o primeiro Papa nãoeuropeu da era moderna, o primeiro da Francisco, usando vestes brancas
América Latina, o primeiro Jesuíta e o papais, apareceu numa noite encharcaprimeiro a adotar o nome de Francisco. da de chuva para a multidão, pouco
tempo depois de ser eleito pelos carO novo Papa rompeu com a tradição e, deais, naquela que foi, aparentemente,
a quinta rodada de votação do segundo
rapidamente; fez novamente história
na sua primeira aparição pública peran- dia do conclave.
te as cerca de 150.000 pessoas que
lotavam a Praça de São Pedro. Em vez Ad Maiorem Dei Gloriam
de abençoar a multidão em primeiro
lugar, pediu-lhes para orarem por ele.
Isto, para mim, foi um ato de humilda- Pe. SIMON AYOGU C.S.Sp.

Excerto da Quarta Catequese Quaresmal:
de D. José Policarpo, lida por D. Nuno Brás, Bispo Auxiliar de Lisboa.
Sé Patriarcal, 10 de Março de 2013

“A Apostolicidade da Fé”
1. A fé da Igreja recebemo-la dos
Apóstolos de Jesus. A eles Jesus
comunicou o Seu mistério. Ele
sabe que é o cumprimento de
todas as promessas de Deus e que
é decisivo para os homens conhecerem-n’O e unirem-se a Ele.
Transformou a vida daqueles doze
homens e deu-lhes a missão de O
anunciarem, de O tornarem
conhecido e amado, o que eles
fizeram: a partir de Jesus todas as
energias das suas vidas são gastas
a proclamarem que Jesus é o Salvador. A sua mensagem é a referência segura da fé da Igreja e essa
sua missão foi, por vontade do
próprio Cristo, continuada pelos
seus sucessores. Esta referência
da fé da Igreja ao testemunho dos
Apóstolos constitui a apostolicidade da Igreja, que é objeto de fé. A
Igreja acredita no seu próprio mistério: “Creio na Igreja, una, santa,
católica e apostólica”.

essa fé apostólica de modo a que
ela renove a Igreja e seja luz para
os homens do nosso tempo. É claro para eles que o mistério e a
mensagem de Cristo chegou até
nós, após dois mil anos de história,
porque o ensinamento dos Apóstolos foi transmitido, cada geração
entregou à seguinte a mensagem
recebida, a Sagrada Tradição e que
eles, sucessores dos Apóstolos,
têm em cada tempo a missão de
acolher, interpretar e comunicar
essa mensagem e fazem-no com a
autoridade dos próprios Apóstolos. Tornam-se claras as três colunas em que assenta a fé da Igreja:
o ensinamento dos Apóstolos, a
Tradição, o ministério apostólico
exercido pelos seus sucessores:
“donde resulta, afirma o Concílio,
que não é somente da Sagrada
Escritura que a Igreja tira a sua
certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, a Escritura
e a Tradição devem ser aceites e
veneradas com igual sentimento
de piedade e reverência”.

A apostolicidade da fé da Igreja
inspira todo o Magistério ConciO depósito da Fé
liar. O Concílio, os Bispos de toda a 2. “A Sagrada Tradição e a Sagrada
Igreja, unidos ao Sucessor de
Escritura constituem um só depóPedro, reúnem-se para proclamar

sito sagrado da Palavra de Deus,
confiado à Igreja: aderindo a ele,
†
todo o povo santo, unido aos seus
pastores persevera continuamente
na doutrina dos Apóstolos e na
comunhão, na fração do Pão e na
oração, de tal maneira que haja
uma especial colaboração entre
pastores e fiéis na conservação,
exercício e profissão da fé transmitida”.
Patriarca
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