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   (RE)COMEÇAR 

   Aí está um novo Ano Pastoral! 

   Prontos para (re)começar? Baterias recarregadas? Ânimos levantados? 
É urgente Evangelizar! Tornar Jesus Cristo bem vivo na vida de cada um(a), 
nas famílias, na Comunidade Paroquial, nos espaços de trabalho e lazer que 
nos envolvem. Com a presença e colaboração de cada um(a) e de todos. 
Todos são precisos! Todos são necessários! Todos têm um papel fundamental 
na Evangelização. 
Para o novo Ano Pastoral 2014-2015 vamos trabalhar o lema “Uma Igreja 
de coração aberto”. 
 
  O grande texto inspirador desta proposta é a Exortação Apostólica Evangelii 
Gaudium, que lança enormes desafios para a Igreja de hoje, preparando 
terreno fértil para amanhã. Uma Igreja em saída, que precisa de se 
aproximar e abrir ao mundo. Sem perder a capacidade de Evangelizar. Uma 
Igreja ao encontro das “periferias”, sempre de coração aberto. O Papa 
Francisco, naquilo que escreve e da forma que escreve, mexe 
profundamente connosco, obriga-nos a pensar, desinstala-nos e quer-nos 
mais “próximos” e ativos.  
Para tal, precisamos de não perder a capacidade de Celebrar, Rezar, Ensinar, 
Aprender, Crescer na amizade, praticar a Caridade... com muita 
determinação e humildade, atentos e acolhedores ao que Jesus nos diz ao 
coração.  
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DESTAQUE�
 � Dia da Comunidade de Lavra em Perafita�

CARTÓRIO PAROQUIAL

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

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30


   Vivemos tempos novos, com desafios novos. Enfrentamos dificuldades que 
nos (pre)ocupam e pedem que estejamos muito unidos em Cristo. 
Todos e cada um(a) são necessários. Eu quero contar com o serviço e 
dedicação de todos, como quero que conteis sempre com o meu sacerdócio 
para que, em comunhão e de coração aberto, possamos ser o que se espera 
de nós: Igreja em Missão, evangelizando o mundo. 
 
   Um desafio/convite para que este Ano Pastoral possa correr bem: 

VOLTAR À FONTE! APROVEITAR BEM OS 53 MINUTOS! 

Dia da Comunidade 
   De novo trago à memória o que diz o Papa Francisco, no 
número 24 da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium: “A 
Igreja ‘em saída’ é a comunidade de discípulos 
missionários que ‘primeireiam’, que se envolvem, que 
acompanham, que frutificam e festejam. Primeireiam – 
desculpai o neologismo – tomam a iniciativa! (...) 
Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa!” 

 Damos mais um passo. 
Continuamos a primeirear! Tomar a iniciativa! Ousar coisas novas! 

 No dia 28 de Setembro, p.f., a Paróquia do Divino Salvador de Lavra vai 
celebrar o DIA DA COMUNIDADE! E vai fazê-lo cá, em Perafita! Isso mesmo, 
vamos acolher a Comunidade de Lavra. Vamos ser Igreja, comunidades diversas 
que se juntam para celebrar a Fé.  
 Aos grupos e movimentos paroquiais, e às pessoas em geral, apelo à 
participação. Será, certamente, um bom momento de nos sentirmos Igreja e dar-
mos testemunho da nossa Fé e Alegria Cristã. 
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 A intenção universal: Portadores de deficiência mental  - Para que os 
portadores de deficiência mental recebam o amor e a ajuda que necessitam para 
levar uma vida digna. 

Intenções do Santo Padre para Setembro�

 A intenção para a evangelização: Serviço aos pobres - Para que os 
cristãos, inspirados pela Palavra de Deus, se comprometam com o serviço aos 
pobres e aos que sofrem. 

HORÁRIO DAS MISSAS

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

• Domingos às 10h30


Catequese�

   Relembro que 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: Cédula de Vida Cristã (ou 
comprovativo do Batismo) e o valor de 10,00€ 
(para o catecismos e materiais a usar na 
catequese). Uma vez mais, peço a ajuda de todos, 
para ver se, das famílias que conhecemos, há 
crianças para matricular.  

   Matrículas na catequese. As matrículas, para as crianças que virão pela 
primeira vez para a catequese paroquial ainda podem ser feitas durante as duas 
primeiras semanas do mês de Setembro, no Cartório Paroquial.  

   A partir do dia 01 de Setembro começamos a fazer as inscrições, quer na 
sacristia, quer no cartório paroquial, quer junto dos responsáveis dos grupos/
movimentos. Qualquer pessoa, independentemente da idade, ou mesmo que 
não faça parte de qualquer grupo/movimento paroquial, pode inscrever-se, 
até ao dia 21 de Setembro. A inscrição tem um valor de 5€ (cinco euros), 
como forma de ajudar no almoço que vai ser servido. Para uma melhor 
organização está já uma equipa conjunta das duas Paróquias a trabalhar. O 
programa do dia 28 de Setembro está no cartaz. Consulta, inscreve-te e 
participa! Primeireia! Uma vez mais! Com cada um e com todos! 



DDia da Comunidade 

28 Setembro 2014 
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  AGENDA�
03 – Missa + Exposição do Santíssimo 
05 – Reunião de Vigararia 
06 a 07/Set.  – Peregrinação a Fátima 
09 – Início do Ano Pastoral na Diocese 
12 – Conselho Pastoral Paroquial 
13 – Encontro de Catequistas 
13 – Batismos (Sábado) 
21 – Batismos (Domingo) 
21 – Festa anual da Legião de Maria 
28 – DIA DA COMUNIDADE de Lavra em Perafita 

NOTA: Ao longo do mês haverá várias reuniões,  
dos vários grupos/movimentos, para programação  
do Ano Pastoral 2014-2015 

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  


