
COMUNIDADE 

 

Apresentação�
Por  Pe. Luis Mateus �
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   OBRIGADO! DESCUPA! COM LICENÇA! 

   Não querendo abusar destas palavras, apontadas pelo Papa Francisco 
como fundamentais na vida de uma Família, parecem-me muito 
oportunas num final de Ano Pastoral. Num tempo que tem de ser de 
reflexão, oração e abandono. Com Aquele que, por amor, Se dá; com 
Aquela que, no seu Sim, nos ensina a aceitar e a fazer o que Deus 
suscita ao coração. 
 
   OBRIGADO! a todos(as) pelo caminho feito na Comunidade. É preciso 
dizê-lo de maneira bem clara, pois só com o serviço, dedicação e 
empenho de todos e cada um continua a ser possível desenvolver a 
Missão de Evangelizar. Pouco ou muito, melhor ou “menos bem”... Cristo 
contou e quer continuar a contar com todos. 
 
   DESCULPA! Antes de tudo, pedir a Deus desculpa por não ter(mos) 
sido o que Ele espera de mim(nós). Pedir(mos) desculpa uns aos outros 
pelas divergências a atritos no caminho. Só assim conseguiremos 
reerguer-nos e prosseguir, em verdadeiro espírito Cristão. 
 
   COM LICENÇA! Há que continuar a Evangelizar. A Missão continua a 
precisar “de mim”. Não podemos parar.  
 
   Na proposta do Papa Francisco, com um olhar atento aos mais 
necessitados, indo às “periferias”, saindo ao encontro do “outro”. 
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DESTAQUE�
 � Festa em Honra de S. Mamede�
   O primeiro domingo de Julho é, para a nossa Comunidade, a data de 
celebrarmos a Festa em honra do nosso Padroeiro: São Mamede.  
   De novo somos convidados a olhar para a vida de Mamede, a recordar as 
suas palavras e atitudes, a aprender o “segredo” de ser cristão. O exemplo 
de coragem e fidelidade do Mártir constituem desafios para o tempo 
presente, para cada um de nós. Desde logo, no modo como nos dispomos a 
celebrar a Festa, com devoção e atitude de serviço à Comunidade. 
 
   Este ano, a organização da Festa está a cargo da Paróquia e da União de 
Freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo, numa colaboração que, 
tal como nos anos anteriores, é sinal de trabalho feito em prol da população. 
Em “tempos difíceis” para todos, há um cuidado grande para não existirem 
dinheiros “mal gastos”, em manter o equilíbrio necessário entre a parte 
religiosa e a parte civil. 
 
   A todas e todos os que patrocinam, organizam, trabalham,  se envolvem 
nas Festas, o meu OBRIGADO. Bem-hajam pela dedicação e colaboração, 
aos mais diversos níveis.   
 Peço a melhor atenção de cada um(a) para o programa da Festa. 
Participemos! Vivamos a Festa!  
 

CARTÓRIO PAROQUIAL

O Cartório Paroquial funciona no seguinte horário:
• Terça-feira, das 17h00 às 19h30

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30




 Matrículas na catequese.  
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 A intenção universal: Desporto e humanização - Para que a prática do 
desporto seja sempre oportunidade de fraternidade e crescimento humano. 

Intenções do Santo Padre para Julho�

 A intenção para a evangelização: Missionários leigos - Para que o 
Espírito Santo sustenha o serviço dos leigos que anunciam o Evangelho nos 
países mais pobres. 

Catequese�

HORÁRIO DAS MISSAS

Durante os meses de Julho, Agosto e Setembro:
• Sábados às 19h00

• Domingos às 10h30


  Cédula de Vida Cristã (ou 
comprovativo do Batismo)  

  10,00€ (para o catecismos 
e mater ia is a usar na 
catequese). 

 

   As matrículas, para as crianças que virão pela primeira vez para a 
catequese paroquial continuam durante o mês de Julho, no Cartório 
Paroquial. Devem ser matriculadas as crianças que, em 2014, façam os 6 
anos, ou aquelas que, com mais de 6 anos nunca tenham andado na 
catequese, ou ainda as que venham transferidas de outra Paróquia. A 
matrícula deve ser feita pela mãe ou pelo pai da criança. O que é 
necessário: 
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  AGENDA�

02 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 

06 – Festa de São Mamede 

09 – Reunião de Batismos (em Lavra) 

12 e 13 – Acampamento (Pioneiros) 

12 – Conselho Pastoral Paroquial (09h30) 

13 – Dia de Campo (Exploradores) 

13 – Ordenações (Diocese)  

17 – Reunião Perafita e Lavra 

18 – Oração de Taizé (Lavra) 

19 e 20 – ACALOMIGO (Lobitos) 

19 – Batismos (Sábado) 

20 – Batismos (Domingo) 

20 – Dia de Campo (Exploradores) 

26 – Conselho de Agrupamento 

27 – Missa Agr. 608 

Paróquia de Perafita 
Largo da Igreja 

4455-469 PERAFITA 
Telf. 229 996 730 

paroquiaperafita.geral@gmail.com 
  

Para ficares melhor informado sobre a Comunidade visita: 
https://sites.google.com/site/paroquiadeperafita/ 

http://www.facebook.com/paroquias.mamede.perafita?fref=ts  

Dia da Comunidade 

29 Setembro 2014 
 

S. Mamede Perafita 

Paróquia do Divino Salvador de Lavra 

Está atento! 


