
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, 5ª e Sábado 
  17h às 18:30h 
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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  

 AS ETAPAS DA REVELAÇÃO 
DESDE A ORIGEM, DEUS SE DÁ A CONHECER  
Esta Revelação não foi interrompida pelo pecado 
de nossos primeiros pais. Deus, com efeito, "após a 
queda destes, com a prometida redenção, alentou-
os a esperar uma salvação e velou permanentemen-
te pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna 
a todos aqueles que, pela perseverança na prática 
do bem, procuram a salvação[fca12] ” E quando 
pela desobediência perderam vossa amizade, não 
os abandonastes ao poder da morte.  
Catecismo da Igreja Católica 55 
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  Hoje 
 

Jornada 26 de Maio – Dia da Igreja Diocesana na 

Escola Salesiana de Manique 

Santo da Semana: S. Justino  

SITE DA PARÓQUIA 
 

http://www.paroquiadetires.org/ 
http://www.acolitostires.pt/ 

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires 
Lema Paroquial do Ano da Fé “Reavivai o dom que recebestes” (2 Tm 1, 6-10) 

 «Creio na Igreja una, santa, cató-

lica e apostólica»: dizemos nós 

no Credo depois de professar a fé 

no Espírito Santo. Na verdade, há 

uma profunda ligação entre estas 

duas realidades da fé, porque é o 

Espírito Santo que dá a vida à 

Igreja, que a guia e anima no 

anúncio do Evangelho. São sinais 

da sua intervenção: primeiro, a 

unidade e a comunhão, como se 

viu no dia de Pentecostes, quan-

do cada um dos presentes conse-

guia ouvir os Apóstolos na sua 

própria língua. É que todos fala-

vam uma língua nova: a língua 

do amor que o Espírito derrama 

nos nossos corações. O segundo 

sinal é a coragem humilde que o 

Espírito dá ao mensageiro do 

Evangelho, fazendo brotar sem-

pre novas energias, novos cami-

nhos e nova audácia para a mis-

são. E o terceiro sinal: tudo parte 

sempre da oração, porque, sem 

ela, torna-se vazia a nossa acção 

e sem alma o nosso anúncio. 

 Com íntimo afecto saúdo os gru-

pos de fiéis vindos da diocese de 

Benguela (Angola), de Brasília e 

Carcavelos e todos os demais 

peregrinos de língua portuguesa, 

recordando a cada um a sua pró-

pria missão de ser evangelizador. 

O Espírito Santo tornar-vos-á 

capazes de viver e testemunhar a 

vossa fé e iluminará o coração 

das pessoas que encontrardes. 

Deixai-vos guiar por Ele, sem 

medo daquilo que vos peça ou 

aonde vos mande. O Senhor vos 

abençoe, para serdes em toda a 

parte farol de luz do Evangelho 

para todos. Nossa Senhora acom-

panhe e proteja a vós todos e aos 

vossos entes queridos. Força! 

Nº 29 
26 Mai 
2013 

Domingo de SANTISSIMA TRINDADE [SOLENIDADE] 

Deve se poder ver a marca da Trindade nas famílias. 
 

PAPA FRANCISCO 
AUDIÊNCIA GERAL  
Quarta-feira, 22 de Maio de 2013 

http://www.paroquiadetires.org/
http://www.paroquiadetires.org/


 Revmo. Senhor, 
No âmbito da “Semana da Fé”, que, 
como sabe, se inicia no próximo dia 
26 de Maio com a 
Celebração do Dia da Igreja Diocesa-
na e termina do dia 2 de Junho com 
a Solenidade do Corpo e 
Sangue de Cristo, venho por este 
meio enviar-lhe algumas informações 
das acções Diocesanas 
que terão lugar no decorrer dessa 
semana: 
1. DIA DA IGREJA DIOCESANA 
Toda a informação foi já disponibili-
zada pelo Departamento da Cate-
quese, através do 
Revº. Padre Paulo Malícia. Apenas 
gostaria de reforçar que esta acção 
se destina a 
todos os fiéis da Igreja de Lisboa, 
com especial destaque para todos os 
que estão 
comprometidos com o anúncio da Fé 
nas várias comunidade cristãs. Em 
anexo 
remete-se a carta do director do 
Departamento da Catequese sobre o 
dia. 
 
2. EXPOSIÇÃO “CREDO” - Arte e 
expressão da Fé 
Esta exposição temporária tem como 
objectivo apresentar várias expres-
sões artísticas 
do Credo e estará patente nos Claus-
tros do Mosteiro de São Vicente de 
Fora. O Sr. 
Cardeal-Patriarca inaugurará esta 
exposição no dia 27 de Maio pelas 
16 horas no 
próprio local. Todo o clero está convi-

dado a participar neste momento 
solene. 
O suporte digital desta exposição 
será posteriormente disponibilizado a 
quem o deseje 
para alguma iniciativa local. 
 
3. CONFERÊNCIA PROFERIDA 
POR SUA EMINÊNCIA, D. JOSÉ 
POLICARPO 
Conforme já foi anunciado, o Sr. Car-
deal-Patriarca irá proferir uma confe-
rência no 
âmbito do “Ano da Fé” que será 
transmitida em directo via internet. A 
Conferência terá 
lugar no auditório da Igreja de São 
João de Deus, em Lisboa, no dia 30 
de Maio às 
21h30. As Vigararias e Paróquias 
deverão promover iniciativas locais 
para participar 
em directo nesta conferência. No 
final da Conferência serão, em direto, 
colocadas 
Questões por participantes noutros 
locais da Diocese. 
 
4. PROCISSÃO DO CORPO DE 
DEUS 
Toda a informação foi já disponibili-
zada pelos Serviços do Patriarcado, 
através do 
Revº. Cónego Luís Alberto. 
 
 
 

 PATRIARCADO DE LISBOA 
Secretariado de Acção Pastoral 
Mosteiro de São Vicente de Fora 
Campo de Santa Clara 

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  

5. EXPOSIÇÃO “A Fé na Caridade” 
Esta exposição temporária tem como objectivo divulgar como, no Patriarcado de 
Lisboa, a Fé se tem manifestado nos gestos de solidariedade e caridade, quer 
através 
da acção institucional, quer através das acções espontâneas dos crentes. Estará 
patente no Centro Comercial Fonte Nova, em Benfica, entre os dias 2 e 14 de 
Junho. 
O Sr. Cardeal-Patriarca inaugurará esta exposição no dia 3 de Junho, pelas 16 
horas, 
no próprio local. Todo o clero está convidado a participar neste momento solene. 
Convidamos V. Reverência a sensibilizar a sua comunidade à participação nesta 
“Semana da Fé”. 
Caso haja necessidade de algum esclarecimento, poderá V. Reverência contac-
tar os 
serviços do SAP através de email: sap@patriarcado-lisboa.pt 
Sem outro assunto de momento, apresento os meus cordiais cumprimentos. 
 
O Director do Secretariado de Ação Pastoral 
Pe Paulo Franco 


