
COMUNIDADE

Apresentação
Por  Pe. José Barros
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Salientamos estas frases da Mensagem do Santo Padre Francisco para a Quaresma
2017, com três lemas principais: A Palavra é um dom; O pecado cega-nos; O
outro é um dom.

“A Quaresma é um novo começo, uma estrada que leva a um destino seguro: a
Páscoa de Ressurreição, a vitória de Cristo sobre a morte (…).

A Quaresma é o momento favorável para intensificarmos a vida espiritual através
dos meios santos que a Igreja nos propõe: o jejum, a oração e a esmola. Na base
de tudo isto, porém, está a Palavra de Deus, que somos convidados a ouvir e
meditar com maior assiduidade neste tempo. Aqui queria deter-me, em particular,
na parábola do homem rico e do pobre Lázaro”. (cf. Lc 16, 19-31)

Cada ser humano apareça como um ser conhecido e quase de família, torne-se um
rosto; e, como tal, é um dom, uma riqueza inestimável, um ser querido, amado,
recordado por Deus, apesar da sua condição concreta. Os "Lázaros" deste
século ensinam-nos que o outro é um dom. A justa relação com as pessoas consiste
em reconhecer, com gratidão, o seu valor e promover as soluções.

Quaresma é o tempo favorável para nos renovarmos, encontrando Cristo vivo na
sua Palavra, nos Sacramentos e no próximo.

Dia 01 de Março será lançado o novo site da nossa Paróquia:
www.paroquiadeperafita.org. Nele poderemos consultar informações sobre a
Paróquia e os seus organismos, notícias, avisos, reflexões, atividades, ... Poderemos
também subscrever outra novidade: a Newsletter ANuntio (lê-se Anúncio). A
partir de agora todas as pessoas que possuírem um endereço eletrónico (e-mail)
poderão estar mais informados sobre a nossa Paróquia.



CARTÓRIO PAROQUIAL
O Cartório Paroquial funciona no seguinte horário:

• Terça-feira, das 17h00 às 19h30

•Quinta-feira, das 17h00 às 19h30

DESTAQUE

Os próximos Encontros de Preparação para
o Matrimónio da Vigararia de Matosinhos
decorrerão na Paróquia a Senhora da Hora.

Para os Matrimónios entre 01 de Maio e de
31 Julho os encontros serão nos dias 21, 22,
29 e 30 de Abril; e para os Matrimónios
entre 01 de Agosto e 30 de Novembro os
encontros serão nos dias 24 e 25 de Junho e
01 e 02 de Julho.

Para mais informações por favor consultar:

www.paroquiasenhoradahora.pt

Ou através do e-mail:

prep.matrimonio.matosinhos@gmail.com

Encontros de Preparação – Matrimónio 2017

24 horas para o Senhor
”24 horas para o Senhor” é o nome de um

desafio proposto pelo Papa Francisco a toda
Igreja Católica e cada um de nós, onde pede que
dediquemos 24 horas a uma oração mais intensa.
“Estamos saturados de notícias e imagens
impressionantes que nos relatam o sofrimento
humano, sentindo ao mesmo tempo toda a nossa
incapacidade de intervir. Que fazer para não nos
deixarmos absorver por esta espiral de terror e
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impotência? Em primeiro lugar, podemos rezar na comunhão da Igreja terrena e
celeste. Não subestimemos a força da oração de muitos!” Papa Francisco, 2015.
Teremos a oportunidade de participarmos neste desafio nos dias 24-25 de Março.

Formação Quaresmal
Este ano os nossos catequistas têm a oportunidade de aprofundarem a sua

formação. O primeiro momento de formação será sobre a Bíblia, no dia 02 de
Março, em Perafita, e fará parte do curso de iniciação de catequese. Os seguintes
encontros serão dias 13 e 20 de Março, em Lavra e em Perafita respetivamente,
sob o tema “Catequese e Liturgia”. Estes últimos serão orientados pelo Dr.
Emanuel Pacheco e são direcionados a todos os catequistas.



HORÁRIO DAS MISSAS
• Sábados às 16H10 (quando há catequese) e 19h00 

• Domingos às 10h00.

Intenções do Santo Padre para Março e Abril
A intenção para a evangelização – Pelos cristãos perseguidos, para que
experimentem o apoio de toda a Igreja na oração e através da ajuda material.

A intenção universal – Pelos jovens, para que saibam responder com
generosidade à própria vocação, considerando seriamente também a possibilidade
de se consagrarem ao Senhor no sacerdócio ou na vida consagrada.

Caminhada Quaresmal/Páscoa 2017
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Via Sacra
A partir de sexta-feira dia 03 de Março a Via Sacra será

rezada semanalmente depois da Missa das 08h00.
Dia 01 de Abril às 21h30 teremos a oportunidade de rezar

a Via Sacra em Comunidade por algumas ruas de Perafita.
Este ano o percurso começará junto à Associação ALADI.

Cristo na rua
Este ano, uma vez mais, faremos sair Cristo 

Ressuscitado, caminhando pelas ruas da nossa Paró-
quia no Domingo de Páscoa. A partir das 09h00, 
daremos a beijar a imagem de Jesus Cristo Ressuscitado 
por diversos percursos em direção à Igreja, convidando 
para a Eucaristia. 

Será novamente um momento de comunhão entre todos e contamos com a ajuda
de todos. Disponibiliza-te! Em breve faremos a divulgação dos vários percursos.
Estejam atentos ao facebook e ao novo site da Paróquia.
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A caminhada diocesana proposta para este ano intitula-se: “A caminho com Maria,
pelas fontes da alegria”. É inspirada na própria liturgia que nos reconduzir às fontes
da alegria, uma vez que a Quaresma do Ano A tem um afirmado sentido “sacramen-
tal”. Ao longo das 6 semanas da Quaresma vamos

procurar aprofundar o significado dos símbolos
batismais da água, da luz e da vida. Maria, Mãe de
Jesus, tem um lugar insubstituível neste caminho, e
os 50 dias de Páscoa também nos levam instinti-
vamente às 50 contas no terço do rosário.

Vamos preparar-nos para uma caminhada em três
tempos: encher as talhas (Quaresma), tirar e
saborear (Tríduo Pascal) e levar (Tempo Pascal).Quaresma ao 

Tríduo Pascal
Páscoa ao 

Pentecostes



AGENDA
MARÇO

01 – Cinzas - 08h00 e 19h00 (Adoração ao Santíssimo)
02 – Formação Quaresmal - A Bíblia
03 – Via Sacra na Igreja 
04 – Reunião pais 3º ano catequese em Perafita – 15h00
04 – RICA
07 – Reunião de Pais 2º ano
07 – Direção Agr. 608
09 – Escola da Fé
11 – Festa do Perdão (3º ano)
11 – GeTePePe em Guifões
11 e 12 – Acampamento Lobitos e Exploradores
12 – Equipa de Casais da Pastoral Familiar
13 – Formação Quaresmal – Catequese e Liturgia (Lavra) 
17 – Reunião de Pais do 6º ano de catequese
18 – Festa do Pai Nosso (2º ano)
18 e 19 – Acampamento Caminheiros
20 – Formação Quaresmal - Catequese e Liturgia (Perafita)
21 – Reunião de Leitores
24 e 25 – “24 horas para o Senhor”
24 a 26 de Março – Jovens CAFé 2017
26 – Eucaristia Agrupamento Lobitos

ABRIL

01 – Via sacra – partida: ALADI
01 e 02 – Venda de Flores (Lobitos)
03 – conclusão Curso de iniciação à Catequese
04 – Direção Agr. 608
05 – Missa + Adoração ao Santíssimo + Confissões
08 – Dia Diocesano da Juventude
08 e 09 – V.Flores (Lobitos); Acamp. Exploradores e Pioneiros 
09 – Domingo de Ramos e Pastoral Familiar
13 – Última Ceia + Vigília de Adoração+ Escola da Fé
14 – Paixão do Senhor
14 e 15 – Venda de Pão de Ló (Caminheiros)
15 – Vigília Pascal
16 – Domingo de Páscoa – Cristo na rua
19 – Reunião de catequistas (5º, 7º, 9º e 10º ano)
22 – Retiros vicariais. Não há catequese.
22 – GeTePePe – Novelas, Penafiel
22 e 23 – Acampamento Caminheiros
23 – CNE - S. Jorge - Agrupamento
29 – Reinício da catequese
29 – Festa do Credo (5º ano)
29 – Festa das Bem-aventuranças (7º ano)
30 – 25º aniversário diaconado do Diácono Abel

Paróquia de Perafita
Praceta Padre Ângelo

Ferreira Pinto, nº25
4455-469 PERAFITA

Telf. 229 996 730
paroquiaperafita.geral@gmail.com

Para ficares melhor informado sobre a Comunidade visita:

www.paroquiadeperafita.org
www.facebook.com/paroquias.mamede.perafita
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