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Apresentação�
Por  Pe. Luis Mateus �
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  “Iniciamos no passado dia 9 de setembro, aniversário da dedicação da 
Igreja Catedral do Porto, o novo Ano Pastoral na nossa Diocese. 
   Nesse momento anunciei à Diocese o lema que nos vai guiar ao longo do   
Ano Pastoral de 2014-15: “A alegria do Evangelho é a nossa missão”. 
Inspira-se esta escolha do lema na urgência da evangelização a que o 
magistério da Igreja ultimamente nos tem convocado e nas experiências mais 
recentes vividas pela Diocese do Porto, como sejam a Missão 2010 e as 
Jornadas Vicariais da Fé, entre muitas outras iniciativas a nível paroquial, 
vicarial e diocesano ou no âmbito dos Secretariados e Movimentos.” 

António, Bispo do Porto, 17 de setembro de 2014 
 

   A estas palavras do nosso Bispo Diocesano dizemos SIM. 
 Com o nosso Pastor queremos embarcar nesta dinâmica diocesana e 
procurarmos ser, para todos aqueles e aquelas que encontrarmos no caminho 
um sinal visível e claro da Alegria do Evangelho. 
  E esta “alegria do evangelho” refere-se não apenas ao anúncio feliz e 
partilhado da nossa experiência do encontro com Cristo, na Igreja, mas 
também diz respeito à própria Exortação Apostólica do Papa Francisco, 
Evangelii Gaudium (EG), enquanto documento inspirador, renovador e 
mobilizador do nosso programa pastoral diocesano.  
  Neste sentido, é fundamental que os cristãos, os grupos paroquiais e os 
movimentos, os agentes pastorais, os membros dos conselhos paroquiais de 
pastoral, e todos os discípulos missionários que se assumem 
corresponsáveisna tarefa evangelizadora, conheçam bem este texto 
programático, para esta “nova etapa evangelizadora da Igreja, marcada pela 

 

 É a nossa Missão�
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DESTAQUE�
 �Todos os Santos – Fiéis Defuntos�

CARTÓRIO PAROQUIAL

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

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30


No dia 01 de Novembro a Igreja celebra a 
Solenidade de Todos os Santos. 
 Celebraremos Eucaristias às 10h30, 
16h10 e 19h00. Neste sábado a Catequese 
funcionará normalmente para todos os 
catecismos. 

alegria” (EG1). E, conhecendo-o, refletindo-o, analisando-o, partilhando-o, 
procurem, em comunhão com os seus pastores, discernir caminhos de 
conversão e de transformação missionária da Igreja. 
   Em Vigararia, envolvendo as 12 Paróquias de Matosinhos, propomo-nos 
viver esta Missão, envolvendo todos os “servidores” em várias iniciativas, que 
marcarão o ritmo do Ano Pastoral 2014-2015. Já começaram. Não deixem de 
conhecer/saber o programa e, naturalmente, participar. 

Dia 02 de Novembro celebra-se a 
Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos.  
Este ano o calendário ocorre num Domingo, 
dia do Senhor, em que celebramos o Mistério 
central da nossa Fé: o Mistério da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Jesus. As 
Eucaristias serão às 09h30 e 11h00. 
 

   Nesta Semana dos Seminários de 2014 (9 a 16 de 
Novembro), reafirmamos a nossa certeza de que o 
caminho da Igreja é o caminho da alegria do Evangelho, 
ou seja, o caminho de Cristo, que transforma as dores da 
humanidade, a tristeza, o desespero e a morte, em nova 
aurora de vida, de esperança e de alegria. 
A sua maior alegria está em acompanhar as comunidades 
e em as ajudar a caminhar na fé́, na esperança e no amor, 
a irem ao encontro do Senhor e a progredirem como 
comunidades de discípulos missionários. 

Semana dos Seminários�

Reafirmamos que o caminho da evangelização do mundo passa pelo testemunho de 
vida de muitas pessoas, famílias e comunidades, que se sentem felizes por estar 
fundadas em Cristo. Do mesmo modo, assumimos que a via mais segura para o 
cultivo das vocações sacerdotais entre os jovens, exige que todos nós, cristãos, 
vivamos e testemunhemos a alegria do encontro com o Evangelho. 
 

Rezamos pelos nossos Seminários, para que sejam escolas de formação dos futuros 
padres, servidores da alegria do Evangelho. 
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 A intenção universal: Pessoas em solidão - Para que as pessoas que sofrem a 
solidão sintam a proximidade de Deus e o apoio dos irmãos.  

Intenções do Santo Padre para Novembro�

 A intenção para a evangelização: Formadores do clero e dos religiosos - Para 
que os seminaristas, os religiosos e as religiosas jovens tenham formadores sábios e 
bem preparados.  

HORÁRIO DAS MISSAS

• Sábados às 16h10 (a partir de 25 de Outubro) e 19h00

• Domingos às 10h00

  O Novo Ano Litúrgico inicia no dia 30 de Novembro, p.f., com o Primeiro 
Domingo do ADVENTO. Durante quatro Domingos prepararemos o Coração, a 
Família, a Comunidade, a Sociedade para receber o “Deus connosco” (Emanuel) e 
sentirmos a Alegria do Seu Nascimento. 

Novo Ano Litúrgico�
 Estamos na fase final do Ano Litúrgico (terminará no 
dia 29 de Novembro, sábado a seguir à Solenidade de 
Cristo Rei) e prontos para iniciar um Novo Ciclo 
Litúrgico, guiados por São Marcos – Ano B – na 
experiência fundamental da Fé Cristã: somos amados, 
esperados e redimidos por Deus, em Jesus Cristo, Seu 
Filho, que veio ao mundo para nos salvar, dando a Sua 
Vida por nós, morrendo na cruz, ressuscitando ao 
terceiro dia e subindo ao Céu. 

I ENCONTRO VICARIAL 
Que Lugar para Deus na Cidade? 
 

17 de novembro ‘14 – 21:30 
Exponor (Leça da Palmeira) 
António Marujo, jornalista 
II ENCONTRO VICARIAL 
De Uma Economia de Exclusão a 
Uma Economia de Comunhão 
 

9 de fevereiro ‘15 – 21:30 
Porto Business School (Senhora da Hora) 
Dra. Manuela Silva, economista 

III ENCONTRO VICARIAL 
Que Saídas para Uma Igreja em Saída? 
 

27 de abril ‘15 – 21:30 
Escola Secundária João Gonçalves Zarco 
(Matosinhos) 
Padre António Rego 

FORMAÇÃO VICARIAL DE FORMADORES 
Catequistas, Leitores, Acólitos, Diretores de 
Coros, Caridade 
 

1de dezembro ’14. 2 de março ’15. 1 de 
junho ‘15 – 21:30 
Catequistas na Senhora da Hora; Leitores 
em Matosinhos; Acólitos no Padrão da 
Légua; Diretores de Coros em Perafita; 
Caridade em Leça da Palmeira. 

RETIROS VICARIAIS 
21 e 22 de março ’15 
Jovens – Casa da Juventude (Ermesinde) 
 

1de maio ‘15 – 09:30 às 17:00 
Catequistas – Avessadas (Marco de Canaveses);  
Coros – Dehonianos (Rio Tinto);  
Leitores, MEC’s e Zeladoras – Mosteiro de Roriz;  
Caridade – Casa da Juventude (Ermesinde) 

L
a em
L
a ema em a em 

vesnçalvençalvevees esves rcZaarco arco ararssss ZZa cccc



CC
O

M
U

N
ID

A
D

E 
 N

O
V

E
M

B
R

O
 D

E
 2

01
4�



 

  AGENDA�
01 – Teatro 
05 – Missa + Exposição do Santíssimo 
05 – Reunião de Batismos (em Lavra) 
06 – Escola da Fé 
08 – Batismos (Sábado) 
08 – Missa de Agrupamento 
08 – Teatro 
09 a 16 – Semana dos Seminários 
11 – Oração de Taizé 
15 – Dia da Amizade (Adolescência) 
15 – Formação Acólitos 
15 – Teatro 
16 – Batismos (Domingo) 
17 – Encontros Vicariais 
20 – Escola da Fé 
22 – Formação novos Acólitos 
22 – Teatro 
23 – Solenidade de Cristo Rei 
29 – Festa da Palavra (entrega das Bíblias) 
29 e 30 – Masterclass de Canto - EMP 
29 – Formação novos Acólitos 
29 – Encerramento do Festival de Teatro 
30 – I Domingo de Advento; Início do Ano Litúrgico:  

 Ano B [São Marcos] 

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  

CONCERTO DE REIS. Coros Paroquiais 11 janeiro ‘15 

FESTA VICARIAL DA CATEQUESE 14 fevereiro ‘15 

DIA VICARIAL DOS ADOLESCENTES 25 abril ‘15 


