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Apresentação�
Por  Pe. José Barros�

N
º 

34
 N

O
V

E
M

B
R

O
 D

E
 2

01
6�

 

Começo por agradecer a Deus o generoso trabalho de todos os colaboradores 
desta comunidade, dedicar um louvor aos padres Luís Mateus e Ângelo Ferreira 
Pinto, assim como, a todas as gerações de paroquianos que edificaram esta 
paróquia dedicada a S. Mamede. Guardarei no coração a calorosa receção do dia 
24 de Setembro, bem como a beleza e bondade das vossas iniciativas. 
 
O plano diocesano de pastoral com os lemas “A alegria do evangelho é a nossa 

missão” e “Com Maria, renovai-vos nas fontes da alegria”, revelam o centenário 
das aparições em Fátima em 2017 e darão o mote para os próximos meses. Se 
em novembro concluiremos o ano jubilar da misericórdia, em janeiro, a visita 
pastoral de Dom Pio Alves de Sousa será fulcral. Em abril, o 25º aniversário da 
ordenação do Sr. Diácono Abel Carneiro acrescentará entusiasmo a todas as 
atividades e vivências litúrgicas, socioculturais e catequéticas. Trabalhamos para 
o bem comum. 
 
Os livros Laudato Si – sobre o cuidado da casa comum,  Amoris Laetitia – A 

alegria do Amor, ambos do Papa Francisco e o Do Cat - como agir?, doutrina 
social da Igreja Católica, apresentam-se como referências, também, para a escola 
da fé à segunda quinta feira de cada mês, com crismandos. Para quem não puder 
a alternativa acontece em Lavra que é na quarta quinta-feira do mês.  
“Pelo sonho é que vamos (…) 
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CARTÓRIO PAROQUIAL

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

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30


DESTAQUE�
 �

Novo Ano Pastoral�

Escuteiros�

Semana dos Seminários�

Nos dias 05 e 06 de Novembro irá realizar-se o ACADINUC – Acampamento 
de Dirigentes do Núcleo Litoral – e nos dias 12 e 13 o Acampamento dos 
nossos exploradores. No sábado seguinte, dia 19 de Novembro, haverá mais 
uma Noite Gastronómica. Vamos estar atentos a esta iniciativa. 

O ano pastoral 2016-2017 intitulado “Com Maria, 
renovai-vos nas fontes da alegria!”, dá continuidade à 
vivência da visita da Imagem Peregrina de Nossa 
Senhora de Fátima e do Ano Santo. Segundo os bispos 
do Porto, deverá insistir-se na condução dos fiéis “às 
fontes da alegria, à frescura da Palavra e à seiva dos 
Sacramentos”. 
O plano destaca a importância da formação 

permanente e apela “à compreensão das razões da fé” 
para que esta possa ser experienciada, vivida, celebra- 
da, interiorizada, integrada na comunidade”. Também a importância da iniciação à 
vida espiritual é destacada, “se quisermos formar pessoas, com sentido cristão e 
eclesial no seu compromisso pastoral”. É preciso assumir uma ação pastoral que 
“deixe falar as pessoas simples, que lhes dê voz, espaço e expressão, na vida das 
comunidades, para que não haja cristãos sem palavra, leigos sem voz”.   

De 6 a 13 de Novembro, decorre a Semana dos 
Seminários, este ano sob o tema “Movidos pela 
misericórdia de Deus”. Este ano é celebrada durante 
o Jubileu da Misericórdia para nos ajudar a 
compreender com mais clareza qual a origem de todas 
as vocações na Igreja, qual a fonte da vocação 
sacerdotal: Deus, rico de misericórdia.  
Esta iniciativa tem como finalidade despertar em toda 

a Diocese o interesse pelas vocações sacerdotais, 
promovendo uma oração contínua, o anúncio e a 
proposta vocacional juntos dos mais jovens. 
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HORÁRIO DAS MISSAS

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

• Domingos às 10h00.

A intenção universal – Países que acolhem refugiados – Para que os países 
que acolhem um grande número de deslocados e refugiados sejam apoiados no 
seu empenho de solidariedade. 

Intenções do Santo Padre para Novembro�

A intenção para a evangelização – Colaboração entre sacerdotes e leigos – 
Para que, nas paróquias, os sacerdotes e os leigos colaborem no serviço à 
comunidade sem ceder à tentação do desânimo. 

Formação Vicarial�
Na segunda-feira, dia 21 de Novembro pelas 21h30, no Terminal de 

Cruzeiros de Leixões, realiza-se a 1ª Conferência Vicarial deste ano. “Deus em 
jogo. O testemunho de Fernando Santos” será o tema abordado pelo próprio 
Fernando Santos e por Maria Flor Pedroso. Quem estiver interessado terá que 
levantar previamente um título de acesso ao Terminal. 

Este ano a Diocese do Porto propõe às famílias, às 
paróquias, às comunidades e outras realidades eclesiais, 
uma caminhada comum para vivermos, em sintonia, os 
tempos fortes do Advento e do Natal. A proposta assenta 
na ideia de sonhar, com Maria e José, “a família” e "em 
família” a alegria do Natal. O sentimento dominante é o 
da “alegria do amor em família” fortemente inspirado na 
Exortação Apostólica do Papa Francisco "Amoris Laetitia”. 

Advento 2016�

A imagem simbólica da caminhada é a árvore que, em casa ou na paróquia ou 
outra comunidade eclesial, deverá ser decorada, semana a semana, com os 
sonhos que a família ou as comunidades eclesiais têm. Durante cada semana 
desde a 1.ª do Advento até à 1.ª do Tempo Comum, será valorizada uma figura ou 
elemento do presépio. É proposto também um caminho de oração, em família, 
com um mistério do rosário por semana.   

XII Festival de Teatro�
Continua, até ao primeiro sábado de Dezembro, o XII Festival de Teatro 

organizado pelo GeTePePe. 



  AGENDA 

01 – Solenidade de Todos-os-Santos 
02 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 
04, 05, 12 e 13  – EPM 1ª edição (os que casam até abril 2017) 
05 – Buzinão Vocacional (Matosinhos)  
05 –Teatro 
05 e 06  – ACADINUC 
06 – Formação Diocesana MEC´s 
06 a 13 – Semana dos Seminários 
10 – Escola da Fé (Perafita) 
11 – Confissões em São Mamede Infesta 
12 – Teatro 
12 – Encontro Ecuménico jovens (Aveiro) 
12 a 13 – Acampamento exploradores  
15 – Reunião Geral Catequistas (preparar Advento) 
18 – 1º Encontro do catecumenato vicarial  

 (Centro de Comunhão e Cultura de Matosinhos) 
19 – Festa da Palavra (4º ano) 
19 – Noite gastronómica 
19 – Teatro 
20 – Solenidade de Cristo Rei; Conclusão Ano da Misericórdia 
21 – 1º Encontro Formação Vicarial 
24 -  Escola da Fé (Lavra) 
26 – Teatro 
27 – I Domingo de Advento;  

 Início do Ano Litúrgico: Ano A [São Mateus] 
30 – Reunião geral pais (21h30) 
30 – Rogai  
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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: 
https://sites.google.com/site/paroquiadeperafita/ 

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


