Avisos

Santo da Semana: S. Lucas e Teresa de Jesus

HORÁRIOS

- Como já sabemos, a imagem peregrina da Nossa Senhora estará cá
amanhã. Não perca este abraço de mama
- Preparação para o Batismo, terça-feira dia 15
-No próximo domingo, dias das Missões; não haverá missa das 11
em Tires porque vai haver missa das 12 nos jardins do Casino do Estoril
- O terço continua a ser rezado em Tires as 18.15 excetuados os domingos
até 31 de Outubro de 2013.

Catequese

NÃO HAVERÁ OUTRA REVELAÇÃO
No decurso dos séculos houve revelações denominadas "privadas", e
algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da Igreja. Elas não
pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é "melhorar"
ou "completar" a Revelação [fca49] definitiva de Cristo, mas ajudar a viver
dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo
Magistério da Igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à
Igreja.

A fé cristã não pode aceitar "revelações" que pretendam ultrapassar ou corrigir a Revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o
caso de certas religiões não-cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais "revelações”.

Catecismo da Igreja Católica, 67

Contactos

IGREJA PAROQUIAL

Nº 38
13 Out
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)

Faz, Senhor, com que a Comunidade Cristã não marginalize
os “leprosos”, mas que os toque e os cure.
XXVIII Domingo do Tempo Comum

Audiência de Papa Francisco
Quarta-feira 09 de outubro
2013
"A Igreja não é um grupo de
elite, mas a casa de toda a humanidade"
Confessamos que a Igreja é católica, primeiro porque a todos
oferece a fé por completo. A
Igreja nos faz encontrar a misericórdia de Deus, que nos
transforma. Nela está presente
Jesus Cristo, que lhe dá a verdadeira confissão de fé, a plenitude da vida sacramental, a
autenticidade do ministério ordenado. Na Igreja, como acontece numa família, encontramos tudo o que nos permite
crescer, amadurecer e viver como cristãos. Não se pode caminhar e crescer sozinhos, mas
sim em comunidade.
Ir à Igreja, disse o Santo Padre,
não é como ir ao estádio para
ver um jogo de futebol ou ir ao
cinema. É preciso nos interrogar

sobre como acolhemos os dons
que a Igreja oferece: “Participo da
vida da comunidade ou me fecho
nos meus problemas, isolandome? Nesse sentido a Igreja é católica porque é a casa de todos. Todos são filhos da Igreja.
Em segundo lugar, a Igreja é católica, porque é universal, espalhada em todas as partes do mundo.
A Igreja não é um grupo de elite,
não diz respeito somente a algumas pessoas, a Igreja não faz restrições. Ela é enviada à totalidade
do gênero humano e está presente
em todo o lado mesmo na menor
das paróquias, porque também ela
é parte da Igreja universal, tem a
plenitude dos dons de Cristo, vive
em comunhão com o Bispo, com
o Papa e está aberta a todos sem
distinção. A igreja não está somente na sombra do nosso campanário, mas abraça uma vasti-

dão de pessoas, de povos que
professam a mesma fé. Todos
estamos em missão, temos que
abrir as nossas portas e sair para anunciar o Evangelho.

Vamos ler em etapas a Encí- provém do passado: é a luz du-

clica “A Luz da Fé” a 1ª do
papa Francisco
Uma luz a redescobrir

4. Por isso, urge recuperar o
carácter de luz que é próprio
da fé, pois, quando a sua chama se apaga, todas as outras
luzes acabam também por perder o seu vigor. De facto, a luz
da fé possui um carácter singular, sendo capaz de iluminar
toda a existência do homem.
Ora, para que uma luz seja tão
poderosa, não pode dimanar
de nós mesmos; tem de vir de
uma fonte mais originária, deve porvir em última análise de
Deus. A fé nasce no encontro
com o Deus vivo, que nos chama e revela o seu amor: um
amor que nos precede e sobre
o qual podemos apoiar-nos para construir solidamente a vida. Transformados por este
amor, recebemos olhos novos
e experimentamos que há nele
uma grande promessa de plenitude e se nos abre a visão do
futuro. A fé, que recebemos de
Deus como dom sobrenatural,
aparece-nos como luz para a
estrada orientando os nossos
passos no tempo. Por um lado,

ma memória basilar — a da
vida de Jesus –, onde o seu
amor se manifestou plenamente fiável, capaz de vencer a
morte. Mas, por outro lado e
ao mesmo tempo, dado que
Cristo ressuscitou e nos atrai
de além da morte, a fé é luz
que vem do futuro, que descerra diante de nós horizontes
grandes e nos leva a ultrapassar o nosso « eu » isolado
abrindo-o à amplitude da comunhão. Deste modo, compreendemos que a fé não mora na
escuridão, mas é uma luz para
as nossas trevas. Dante, na Divina Comédia, depois de ter
confessado diante de São Pedro a sua fé, descreve-a como
uma « centelha / que se expande depois em viva chama / e,
como estrela no céu, em mim
cintila ». [4] É precisamente
desta luz da fé que quero falar,
desejando que cresça a fim de
iluminar o presente até se tornar
estrela que mostra os horizontes
do nosso caminho, num tempo
em que o homem vive particularmente carecido de luz.

Aviso Especial

Este ano precisamente
no dia 3 de Novembro,
o Pe. Manuel João Magalhães
Fernandes
vai fazer as bodas de
ouro de Ordenação Sacerdotal.

É uma graça para ele e
para a comunidade.
Convido-vos a suportá
-lo com oração e A celebrarem com ele.

Ad Multos Annos
Pe. SIMON
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