
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  

  ALIANÇA COM NOÉ  

Esta ordem ao mesmo tempo cósmica, social e 
religiosa da pluralidade das nações destina-se a 
limitar o orgulho de uma humanidade decaída que 
unânime em sua perversidade, gostaria de cons-
truir por si mesma sua unidade à maneira de Babel
[fca17] . Contudo, devido ao pecado, o politeísmo, 
assim como a idolatria da nação e de seu chefe, 
constitui uma contínua ameaça de perversão pagã 
para essa Economia provisória.     
Catecismo da Igreja Católica 57 
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Alguns membros da paróquia encontram-se neste 
momento em peregrinação a Roma, acompanhado 
pelo padre Simon Ayogu; Una-mos a eles nesta via-
gem da fé.  
O terço continua a ser rezado em Tires as 18.15 
excetuados os domingos até 31 de Outubro de 
2013.  

O Santo da Semana: S. António de Lisboa 

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) 

Queridos irmãos e irmãs, 
Convido a todos, neste Dia Mundial 
do Ambiente, a um sério compro-
misso no sentido de se respeitar e 
guardar a criação, ser solícito por 
cada pessoa e contrastara cultura 
do descarte e desperdício com uma 
cultura da solidariedade e do 
encontro. Logo no início da histó-
ria, Deus mandou-nos cultivar e 
tutelar a criação, fazendo dela um 
jardim, um lugar habitável para 
todos; esta ordem, porém, não se 
refere só à nossa relação com o 
ambiente, mas também às relações 
humanas. A crise, que hoje se vive, 
reflete-se no ambiente, mas é 
sobretudo humana. A vida humana 
já não é sentida como o valor pri-
mário a respeitar e tutelar; sacrifi-
cadas aos ídolos do lucro e do con-
sumo, vemos as pessoas descarta-
das, postas de lado, sobretudo se 
ainda não são úteis, como o bebé 
por nascer, ou já não produzem, 
como os idosos. Jesus não quer 

desperdício; depois da multiplica-
ção dos pães e dos peixes, mandou 
recolher os pedaços que sobraram, 
para que nada se perdesse. Lem-
bremo-nos que o alimento que se 
joga fora é como se fosse roubado 
da mesa do pobre, de quem tem 
fome.  
Queridos peregrinos de língua por-
tuguesa, sede bem-vindos! Uma 
saudação particular aos fiéis dioce-
sanos de Curitiba com o seu Pastor, 
Dom Moacyr Viti, encorajando-vos 
a todos a apostar em ideais gran-
des de serviço, que engrandecem o 
coração e tornam fecundos os vos-
sos talentos. De bom grado aben-
çoo a vós e aos vossos entes queri-
dos] 

 Nº 31 
09 Jun 
2013 

“Transformaste o meu lamento em dança, Senhor, louvar-te-ei para sempre” 

X DOMINGO DO TEMPO COMUM 

PAPA FRANCISCO 
AUDIÊNCIA GERAL  
Quarta-feira, 05 de Junho de 2013 

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


 1. A pastoral juvenil é a Acão da 
Igreja, e em particular dos pastores, 
dirigida aos cristãos em idade juvenil 
e aos jovens em geral. Tem como 
objectivo levar os jovens a encontra-
rem-se com Cristo na Igreja, para se 
tornarem cristãos adultos no mundo. 
 
2. A concretização da pastoral juvenil 
na diocese de Lisboa é em primeiro 
lugar da responsabilidade do Patriar-
ca de Lisboa, dos Bispos Auxiliares, 
dos Párocos e Vigários, como colabo-
radores do bispo diocesano, e de 
todos aqueles que exercem este 
ministério junto de realidades juve-
nis, como Movimentos, Associações 
Juvenis ou outras. 
 
3. O Sector da Pastoral da Juventude 
inclui um Serviço da Juventude que é 
um instrumento de que o Patriarca 
de Lisboa dispõe para prosseguir a 
pastoral juvenil na Diocese, estimu-
lando-a e constituindo-se como ele-
mento congregador da diversidade. 
 
Para tal, o serviço proporá linhas de 
acção comuns, de acordo com a 
mente do bispo, imprimindo uma 
maior perspectiva de unidade dioce-
sana, respeitando, incentivando e 
apoiando a diversidade do que se faz 
a nível paroquial e vicarial; mas tam-

bém organizando e propondo activi-
dades de âmbito diocesano que pos-
sam visibilizar a comunhão da dioce-
se ao nível juvenil, cuidando da for-
mação dos animadores e responsá-
veis e disponibilizando subsídios 
necessários para a pastoral juvenil. 
 
Dará uma especial atenção aos ado-
lescentes que terminam o percurso 
da Catequese, propondo uma conti-
nuidade em “grupo de jovens”, facul-
tando os materiais necessários, for-
mando os animadores, tendo em 
conta a última fase da Catequese de 
Adolescência e a pastoral do Crisma, 
em parceria com o Sector da Cate-
quese. 
 
Terá em conta nas suas actividades 
os jovens que não crêem em Cristo e 
procurará incentivar os agentes 
locais (paroquiais e vicariais) para a 
sua evangelização.  
Responderá, no âmbito da pastoral 
juvenil, às solicitações de participa-
ção e representação nacional e 

internacional, assumindo a organi-

zação de actividades em que a 

Diocese apareça como tal. 

Pastoral Juvenil  

 

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  

 

Além da necessária colaboração com todos os agentes pasto-
rais, este serviço privilegiará o trabalho conjunto com os secto-
res da Catequese, da Pastoral Escolar, da Pastoral Universitária 
e da Pastoral Vocacional. Terá ainda especial atenção aos Movi-
mentos e Associações juvenis, incluindo os que estão ligados a 
institutos religiosos. 
 Email: juventude@patriarcado-lisboa.pt 
http://www.juventude.patriarcado-lisboa.pt   

mailto:juventude@patriarcado-lisboa.pt
http://www.juventude.patriarcado-lisboa.pt

