Santo da Semana S. Marcos

Catequese

Avisos

HORÁRIOS

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

MISSAS

Assim falando de Deus, nossa linguagem se exprime, sem
dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente O
próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar que "entre o
Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem
que se deva notar entre eles uma ainda maior dissemelhança”, e que "não podemos apreender de Deus o que ele é,
mas apenas O que ele não é e de que maneira os outros seres se situam em relação a ele.
Catecismo da Igreja Católica - 43

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, 5ª e Sábado
17h às 18:30h
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Praça Fernando Lopes Graça,
http://www.paroquiadetires.org/
Tires 2785-625
http://www.acolitostires.pt/
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)

4º Domingo da Páscoa
Mensagem do Santo Padre
para o 50º Dia Mundial de Oração pelas Vocações
21 de Abril de 2013 - 4.º Domingo de Páscoa
Tema: As vocações sinal da esperança fundada na fé (Cont.)

(...)
A oração constante e profunda
faz crescer a fé da comunidade
cristã, na certeza sempre renovada de que Deus nunca abandona o seu povoe que o sustenta
suscitando vocações especiais,
para o sacerdócio e para a vida
consagrada, que sejam sinais de
esperança para o mundo. Na realidade, os presbíteros e os religiosos são chamados a entregarse de forma incondicional ao Povo de Deus, num serviço de
amor ao Evangelho e à Igreja,
num serviço àquela esperança
firme que só a abertura ao horizonte de Deus pode gerar.
Assim eles, com o testemunho
da sua fé e com o seu fervor
apostólico, podem transmitir,

em particular às novas gerações,
o ardente desejo de responder
generosa e prontamente a Cristo, que chama a segui-Lo mais
de perto. Quando um discípulo
de Jesus acolhe a chamada divina para se dedicar ao ministério
sacerdotal ou à vida consagrada,
manifesta-se um dos frutos mais
maduros da comunidade cristã,
que ajuda a olhar com particular
confiança e esperança para o
futuro da Igreja e o seu empenho de evangelização. Na verdade, sempre terá necessidade de
novos trabalhadores para a pregação do Evangelho, a celebração da Eucaristia, o sacramento
da Reconciliação.
Por isso, oxalá não faltem sacerdotes zelosos que saibam estar
ao lado dos jovens como
«companheiros de viagem», para os ajudarem, no caminho por

vezes tortuoso e obscuro da vida,
a reconhecer Cristo, Caminho,
Verdade e Vida (cf. Jo 14,6); para
lhes proporem com coragem
evangélica a beleza do serviço a
Deus, à comunidade cristã, aos
irmãos. Não faltem sacerdotes
que mostrem a fecundidade de
um compromisso entusiasmante,
que confere um sentido de plenitude à própria existência, porque
fundado sobre a fé n'Aquele que
nos amou primeiro (cf. 1 Jo 4,19).
Do mesmo modo, desejo que os
jovens, no meio de tantas propostas superficiais e efémeras, saibam cultivar a atracção pelos valores, as metas altas, as opções
radicais por um serviço aos outros
seguindo os passos de Jesus. Amados jovens, não tenhais medo de
O seguir e de percorrer os cami-

nhos exigentes e corajosos da caridade e do compromisso generoso. Sereis felizes por servir, sereis
testemunhas daquela alegria que
o mundo não pode dar, sereis
chamas vivas de um amor infinito
e eterno, aprendereis a «dar a razão da vossa esperança» (1 Ped
3,15).
Vaticano, 6 de Outubro 2012.
PAPA BENTO XVI
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