
HORÁRIOS 
 
 

MISSAS  
2ª a 4ª  - 9h 
5ª e 6ª - 19h 

 
Missa Vespertina 

aos Sábados às 19h 
Domingo  

Tires  - 9h e 11h 
Caparide - 10h   

 
 

CONFISSÕES 
Sexta-feira 
17:30h às  

18:30 
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IGREJA PAROQUIAL 
Praça Fernando Lopes Graça,  
Tires 2785-625  
São Domingos de Rana 
tel. : 214451650  
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O ESPÍRITO SANTO, INTÉRPRETE 

DA ESCRITURA 

Na Sagrada Escritura, Deus fala ao ho-

mem à maneira dos homens. Para bem in-

terpretar a Escritura é preciso, portanto, 

estar atento àquilo que os autores huma-

nos quiseram realmente afirmar e àquilo 

que Deus quis manifestar-nos pelas pala-

vras deles. 

Catecismo da Igreja Católica, 109 

Terça-feira 29 de Abril às 21.30; Con-

selho Pastoral A
vi

so
 

Santo da Semana: Stª Catarina de Sena 

SITE DA PARÓQUIA 

 
www.paroquiadetires.org 
www.acolitostires.pt 

Ss. João XXIII e João Paulo II; 
Rogai por nós  

  

Paróquia de Nossa Senhora da Graça -Tires 
Lema Paroquial: Uma paróquia ao ritmo da missão 

PAPA FRANCISCO 

AUDIÊNCIA GERAL 

 Quarta-feira, 23 Abr 2014 

 

Por que estais a procurar 
entre os mortos aquele 
que está vivo? 
 
Nestes dias em que celebramos a 

alegria pascal que brota da certe-

za de que Cristo ressuscitou e 

permanece para sempre vivo e 

presente no mundo, a pergunta 

que os anjos fizeram às mulheres 

no sepulcro, também se dirige a 

nós: «Por que estais procurando 

entre os mortos aquele que está 

vivo?» De fato, às vezes, pode-

mos nos fechar em várias formas 

de egoísmo, seduzidos pelas coi-

sas deste mundo, deixando de 

lado Deus e o próximo. Por ou-

tro lado, nem sempre é fácil 

aceitar a presença de Cristo Res-

suscitado no nosso meio. Pode-

mos ser como Tomé, querendo 

tocar nas chagas para acreditar; 

ou como Maria Madalena, que 

vê Jesus, mas não o reconhece; 

ou ainda, como os discípulos de 

Emaús, que se sentindo derrota-

dos não percebem que é o pró-

prio Jesus que lhes acompanha. 

Não podemos procurar entre os 

mortos aquele que está vivo! Por 

isso, é preciso maravilhar-se no-

vamente com Cristo ressuscita-

do, para poder sair dos nossos 

espaços de tristeza e abrir-nos à 

esperança que remove as pedras 

dos sepulcros e nos dá coragem 

para anunciar pelo mundo afora 

o Evangelho da vida. 

Dou as boas-vindas a todos os 

peregrinos de língua portuguesa, 

nominalmente aos fiéis de Lis-

boa e aos diversos grupos do 

Brasil. Queridos amigos, a fé na 

Ressurreição nos leva a olhar 

para o futuro, fortalecidos pela 

esperança na vitória de Cristo 

sobre o pecado e a morte. Feliz 

Páscoa para todos! 
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  Meu Senhor e meu Deus 
II Domingo da Páscoa (Dia da Divina Misericórdia) 
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Canonizações: Papa desta-
ca renovação promovida 
por João XXIII e seguida 

por João Paulo II 
Francisco escreveu men-
sagem para jornal de Bér-

gamo, terra do futuro santo 
Italiano 

 

Octávio Carmo, enviado da 

Agência ECCLESIA ao Vaticano 

Cidade do Vaticano, 25 abr 2014 

(Ecclesia) – O Papa Francisco 

destacou hoje a renovação da 

Igreja promovida pelo futuro san-

to João XXIII, que convocou o 

Concílio Vaticano II (1962-

1965), numa ação continuada por 

João Paulo II, que vai ser canoni-

zado com ele este domingo. 

“A renovação desejada pelo Con-

cílio Ecuménico Vaticano II 

abriu o caminho e é uma alegria 

especial que a canonização do 

Papa Roncalli aconteça junta-

mente com a do Beato João Paulo 

II, que levou essa renovação por 

diante no seu longo pontificado”, 

escreveu, numa mensagem publi-

cada no jornal provincial da regi-

ão natal do futuro santo italiano, 

‘L'Eco di Bergamo'’. 

Francisco deixa votos de que a 

sociedade civil possa “inspirar-se 

sempre” na vida do Papa de Bér-

gamo e no “ambiente que criou, 

procurando formas novas e adap-

tadas aos tempos, com o objetivo 

de construir uma vida baseada 

nos valores perenes da fraternida-

de e da solidariedade”. 

Angelo Giuseppe Roncalli, beati-

ficado por João Paulo II em se-

tembro de 2000, nasceu em 1881 

na localidade de Sotto il Monte, 

Bérgamo, onde foi pároco, pro-

fessor no Seminário, secretário 

do bispo e capelão do exército 

durante a I Guerra Mundial. 

João XXIII iniciou a sua carreira 

diplomática como visitador apos-

tólico na Bulgária, de 1925 a 

1935; foi depois delegado apostó-

lico na Grécia e Turquia, de 1935 

a 1944, e Núncio Apostólico na 

França, de 1944 a 1953. 

Em 1953, Angelo Roncalli foi 

nomeado patriarca de Veneza e 

no dia 28 de outubro de 1958 foi 

eleito Papa, sucedendo a Pio XII. 

“Certamente, o mundo mudou 

desde então e há novos desafios 

para a missão da comunidade 

cristã. Essa herança, no entanto, 

pode inspirar ainda hoje uma 

Igreja chamada a viver a doce e 

reconfortante alegria de evangeli-

zar, a ser companheira do cami-

Vida Paroquial 
  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            
Batismo 

Cartório  Cartório  
Cartório/Legião 

de  Maria 
(Tires) 

17:30      Confissões  

19:00     Eucaristia   Eucaristia   Eucaristia   

21:00   Preparação 
p/Batismo  

Encontro Bíbli-
co/   Legião de 

Maria 
(Caparide) 

Renascer  

21:15      JSF  

21:30      Shalom  

nho de cada homem, fonte de al-

deia na qual todos podem beber a 

água fresca do Evangelho”, refere 

o Papa. 

Francisco dirige-se aos conterrâ-

neos do futuro santo para lhes pe-

dir que “agradeçam ao Senhor pe-

lo grande dom que a sua santidade 

foi para a Igreja universal”, elogi-

ando uma “terra feira de profunda 

fé vivida na vida diária, de famí-

lias pobres mas unidas pelo amor 

do Senhor”. 

A carta foi enviada aos “amigos 

bergamascos”, não só aos católi-

cos mas também “aos que não per-

tencem à Igreja”, recordando que 

a região e, em particular, a locali-

dade natal de Roncalli, Sotto il 

Monte, “continuam a ser associa-

das ao seu rosto sorridente e à sua 

ternura de pai”. 

João XXIII e João Paulo II vão ser 

canonizados este domingo numa 

Missa presidida pelo Papa Fran-

cisco, às 10h00 (menos uma em 

Lisboa), na Praça de São Pedro. 

A canonização - ato reservado ao 

Papa, desde o século XII - é a con-

firmação, por parte da Igreja Cató-

lica, de que um fiel católico é dig-

no de culto público universal (no 

caso dos beatos, o culto é diocesa-

no) e de ser dado aos fiéis como 

intercessor e modelo de santidade. 


