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da Semana: S. Luís Gonzaga
Preparação para o batismo terça-feira as
21.30
A Celebração do Crisma na paróquia pelo D.
Joaquim sábado as 17.00
O terço continua a ser rezado em Tires as
18.15 excetuados os domingos até 31 de
Outubro de 2013.

DEUS ELEGE ABRAÃO
Para [fca24] congregar a humanidade dispersa, Deus elegeu Abrão, chamando-o "para fora
de seu país, de sua parentela e de sua
casa" (Gn 12,1), para fazer dele "Abraão",
isto é, "o pai de uma multidão de nações" (Gn
17,5): "Em ti serão abençoadas todas as
nações da terra" (Gn 12,3 [fca25]).
Catecismo da Igreja Católica 59

IGREJA PAROQUIAL
Contactos

HORÁRIOS

Nº 32
16 Jun
2013
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, 5ª e Sábado
17h às 18:30h

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)

XI DOMINGO DO TEMPO COMUM
Feliz o homem a quem é anulado a culpa e perdoado o pecado.
PAPA FRANCISCO
AUDIÊNCIA GERAL
Quarta-feira, 12 de Junho de 2013

Queridos irmãos e irmãs,
A Igreja é o “Povo de Deus”.
Isso significa afirmar que Deus
não é posse exclusiva de
nenhum povo, mas é Ele que
nos convida a pertencer ao seu
povo, e esse convite é dirigido a
todos sem distinção. A quem se
sente longe de Deus e da Igreja,
a quem está hesitante ou indiferente, a quem pensa que não
pode mudar, é preciso dizer: o
Senhor também lhe chama para
ser do seu povo e o faz com
grande respeito e amor. A pertença a este povo, cuja lei é o
amor a Deus e ao próximo, se
dá por meio do Batismo e da fé
em Cristo, dom de Deus que
deve ser alimentado e crescer
ao longo da nossa vida. A missão do Povo de Deus é levar ao
mundo a esperança e a salvação

de Deus, fazendo que o Seu
Reino se desenvolva até a sua
perfeição, com o retorno glorioso de Cristo. Lembrem-se, a
realidade, que às vezes parece
sombria e dominada pelo mal,
pode mudar, porque Deus é o
mais forte!
Dirijo uma cordial saudação aos
peregrinos vindos do Brasil e
demais países de língua portuguesa. O Senhor vos chama a
ser fermento no mundo, irradiando sua a misericórdia e a
sua salvação, com o testemunho
de uma vida evangélica. Que o
Senhor vos abençoe a todos!

Simpósio da Teologia do Corpo chega a Portugal

Reflexão de João Paulo II sobre
afetividade motiva reunião, em
Fátima, de especialistas de vários
países. Um dos objetivos é desmistificar a linguagem negativa associada à mensagem da Igreja no plano da sexualidade.
O 4.º Simpósio Internacional da
Teologia do Corpo,… quer desmistificar a linguagem negativa associada à mensagem da Igreja no plano da sexualidade, através da reflexão de João Paulo II.
“A teologia do Corpo vem mostrar
uma mensagem positiva, na vivência da nossa afetividade e da nossa
sexualidade como expressão da
nossa liberdade e do dom de Deus e
também como caminho para sermos
verdadeiramente felizes”, diz à
agência Ecclesia Maria José Vilaça,
psicóloga clínica que integra, com o
padre Miguel Pereira, a comissão
organizadora do Simpósio que, até
domingo, vai juntar especialistas
americanos, portugueses, brasileiros, italianos e espanhóis.
A responsável admite a existência
de “muitos preconceitos” e a “ideia

de que a mensagem da Igreja é de
negativa” no plano da sexualidade,
mas a Teologia do Corpo “junta
duas realidades que à partida poderiam parecer distante: o estudo de
Deus e o corpo”.
As 129 catequeses que deram origem à Teologia do Corpo, partilhadas na Praça de São Pedro, entre
1979 e 1984, são fruto da reflexão
de João Paulo II quando, ainda bispo em Cracóvia, na Polónia, acompanhava os casais.
“Ele não teve uma paróquia, mas,
durante muitos anos, acompanhou
várias pessoas com quem passava
férias na montanha e acompanhava
os problemas existenciais dos
casais, dos seus amigos, e começou
a perceber que havia uma grande
necessidade de dar resposta a questões muito importantes sobre a forma de viver o amor humano”, explica Maria José Vilaça.
“Na minha prática profissional, a
Teologia do Corpo é fundamental”
porque oferece um “fundo antropológico para entender a pessoa
humana”, acrescenta.
“Tenho encontrado muita gente de
diferentes âmbitos que é tocada profundamente pela Teologia do Corpo
e faz a mesma descrição”, sublinha.
Aproximar duas tradições
Fátima, local onde decorre o Simpósio, não é uma escolha aleatória,

já que pretende “ser um lugar de
comunhão e de síntese” entre a tradição americana e a europeia, explica
o padre Miguel Pereira, trazendo ao
nosso país Juan Perez-Soba, professor do Instituto da Família João Paulo II e também D. Jean Laffitte,
secretário do Conselho Pontifício
para a Família.
O sacerdote português dá conta de
“uma grande reflexão feita pelos
americanos” neste campo e defende

que importa hoje “abrir a Teologia
do Corpo a novas perspectivas,
como a Nova Evangelização, e vivêla no nosso tempo”...
“A Teologia do Corpo é muito positiva e tem uma abordagem revolucionária porque tem sempre em consideração a própria experiência das
pessoas, deixa de ser teórico e abstrato para ser de facto o que vivemos”, conclui.

Plano Semanal - 2012 | 2013
Dom

Seg

Ter

Qua

9:00

Eucaristia

Eucaristia

Eucaristia

Eucaristia

10:00

Eucaristia
(Caparide)/
Catequese
(Tires)

11:00

Eucaristia

Qui

Sex

Catequese
(Caparide)
Catequese
(Tires)

15:00
16:00

Adoração do
Santíssimo

Legião de Maria
(Tires)

16:30

17:00

Escuteiros
Atendimento
para
Baptismos

Cartório

Cartório

Cartório

Cartório

Eucaristia

Eucaristia

Encontro
Bíblico/
Legião de
Maria

Renascer

17:30

Cartório/
Legião de
Maria (Tires)

Confissões

19:00

21:00

Sáb

Preparação
p/
Baptismo

21:15

JSF

21:30

Shalom

Eucaristia

