Santo da Semana: A Nossa Senhora de Fátima

Avisos

- Domingo 12 de Maio
Às 16.00 Encontro com os idosos
Às 21.00 Procissão das Vela

HORÁRIOS

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires

- Sábado 18 de Maio Peregrinação paroquial a Fátima

Catequese

- Domingo 19 de Maio Festa da Paroquia
10.00 - Procissão
11.30 - Eucaristia
Não há Eucaristia as 09 e as 11 em Tires

I. DEUS REVELA SEU "PROJETO BENEVOLENTE"
"Aprouve a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a
si mesmo e tomar conhecido o mistério de sua vontade, pelo
qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne,
no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tomam participantes da natureza divina [fca4] ".

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

Catecismo da Igreja Católica - 35

3ª, 5ª e Sábado
17h às 18:30h

Contactos

IGREJA PAROQUIAL

Nº 27
11 Mai
2013

SITE DA PARÓQUIA

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)

“Os sofrimentos do momento presente não são comparáveis à glória
futura que será revelada em nós ”
VII Domingo da Páscoa (Solenidade)
PAPA FRANCISCO
AUDIÊNCIA GERAL
Quarta-feira, 08 de Maio de 2013
Cidade do Vaticano (RV) – Mais de 80 mil
fiéis e peregrinos lotaram esta quarta-feira
a Praça S. Pedro para participar da Audiência Geral com o Papa Francisco.
Após saudar a multidão de papamóvel, de
retribuir o afeto recebido, o Papa depositou flores aos pés da pequena imagem de
Nossa Senhora de Luján, padroeira da Argentina, cuja festa litúrgica é celebrada no
dia 9 de maio. A imagem estava posicionada ao lado da cátedra papal.
Espírito Santo, Fonte Inesgotável da Vida
de Deus em nós"
O Espírito Santo é o grande dom de Cristo
ressuscitado, que abre a nossa mente e o
nosso coração para crer em Jesus como o
Filho enviado pelo Pai e que nos conduz à
amizade e à comunhão com Deus e os irmãos. A propósito da Terceira Pessoa da
Santíssima Trindade, confessamos, no Credo: é «Senhor que dá a vida». O Espírito
Santo é «Senhor» quer dizer que é verdadeiramente Deus como o Pai e o Filho; e Ele
«dá a vida», ou seja, é a fonte inesgotável
da vida de Deus em nós. Como ouvistes, na
passagem da Carta aos Romanos lida ao
início, é o Espírito que «faz de nós filhos
adotivos. É por Ele que clamamos: Abbá, ó
Pai!». O Espírito Santo traz aos nossos corações a própria vida de Deus, uma vida de

verdadeiros filhos, num relacionamento
feito de confidência, liberdade e confiança
no amor misericordioso do Pai, que nos dá
também um olhar novo sobre os outros,
fazendo-nos ver neles irmãos e irmãs que
devemos respeitar e amar.
Dirijo uma cordial saudação aos peregrinos
de língua portuguesa, nomeadamente aos
numerosos trabalhadores católicos do
«Clube do Milhão». Agradeço a vossa presença e encorajo-vos a continuar a dar o
vosso fiel testemunho cristão na sociedade.
Uma saudação fraterna dirijo ainda ao grupo de sacerdotes do Rio de Janeiro, com as
minhas felicitações pelo seu aniversário de
Ordenação. A vós e a todos, eu digo: Deixaivos guiar pelo Espírito Santo para crescerdes repletos dos seus frutos. De bom grado
abençoo a vós e aos vossos entes queridos.

CARTA DE SUA EMINÊNCIA REVERENDÍSSIMA
O SENHOR CARDEAL-PATRIARCA DE LISBOA
AOS PÁROCOS E ÀS COMUNIDADES CRISTÃS
DO PATRIARCADO DE LISBOA
Rev. mo Senhor
Irmãos e Irmãs,
O nosso Ano Pastoral continua
dinamizado pela vivência do Ano
da Fé, convocado por Sua Santidade Bento XVI. O Papa Francisco,
na simplicidade do seu testemunho de Pastor, veio acentuar este
desafio de coerência com a Fé
que recebemos como o mais precioso dom de Deus.
Para sermos fiéis a este chamamento, neste tempo pascal decidimos organizar uma Semana da
Fé que terá início no dia 26 de
Maio, Dia da Igreja Diocesana, e o
seu termo na Solenidade e Procissão do Santíssimo Corpo e Sangue
de Cristo, pela primeira vez, este
ano, celebrada não num dia santo
de guarda, mas no Domingo 2 de
Junho. É preciso que a Diocese, e
sobretudo a Cidade de Lisboa,
mostrem que o fim provisório,
assim o esperamos, do Dia Santo
do Corpo de Deus, não diminuiu o
nosso amor à Eucaristia, adorada
em procissão pelas ruas de Lisboa.
Os outros momentos fortes desta
Semana da Fé serão:
* O Dia da Igreja Diocesana que

contemplará, de modo especial,
todos aqueles e aquelas que têm
como missão proclamar a Fé. Espero, com a ousadia da esperança, que a Diocese convirja, nesse
dia, para o Colégio dos Salesianos,
em Manique, fazendo deste Dia
da Igreja Diocesana o mais concorrido de todos.
* Uma conferência proferida por
mim, a partir da Igreja de São João de Deus, no dia 30 de Maio, e
que será transmitida para toda a
Diocese, através do Site do Patriarcado.
* Apresentação de duas Exposições, para o grande público, sobre duas expressões da fé: na beleza e na arte, e na ajuda fraterna
aos irmãos.
Porque a fé é uma peregrinação,
encerraremos a celebração deste
Ano da Fé, no dia 24 de Novembro, Solenidade de Cristo-Rei,
com uma Peregrinação Diocesana
a um Santuário Mariano da nossa
Diocese, Nossa Senhora dos Remédios, em Peniche.
Para toda a Igreja, mas de modo
especial para nós portugueses, a
peregrinação da fé é sempre com
Maria, indo ao encontro de Ma-

ria. Ela abrir-nos-á o coração ao mistério do Seu Filho, Jesus Cristo, sacramento do amor infinito que Deus
nos tem.
Como vosso Pastor, quero ir à vossa
frente, transformando a nossa vida
com a novidade e a surpresa da fé.
Que Deus nos abençoe e nos dê a
alegria de sermos o Seu Povo.

† JOSÉ, Cardeal-Patriarca
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