
COMUNIDADE 

 

Apresentação
Por  Pe. Luis Mateus 

N
º 

08
 M

A
R

Ç
O

 D
E

 2
01

4

   O mês de março ficará marcado pela vivência espiritual do 
Tempo da Quaresma. Importante é a Mensagem do Papa 
Francisco para este Tempo da Quaresma, quer pela temática em 
si, quer pelos desafios que nela lança a toda a Igreja:
 

“Como motivo inspirador tomei a seguinte frase de São 
Paulo: «Conheceis bem a bondade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, que, sendo rico, Se fez pobre por vós, para vos 
enriquecer com a sua pobreza» (2 Cor 8, 9). O Apóstolo 
escreve aos cristãos de Corinto encorajando-os a serem 
generosos na ajuda aos fiéis de Jerusalém que passam 
necessidade. A nós, cristãos de hoje, que nos dizem estas 
palavras de São Paulo? Que nos diz, hoje, a nós, o convite à 
pobreza, a uma vida pobre em sentido evangélico?”

 Façamos da Quaresma o que ela realmente deve ser. Seja 
pessoalmente, em família ou em Comunidade!
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DESTAQUE
  D. António Francisco dos Santos

   O Papa Francisco nomeou o Senhor Dom António Francisco dos 
Santos como Bispo do Porto. A notícia surgiu no dia 21 de fevereiro 
p.p., e enche-nos de alegria e esperança.

QUARESMA
   Inicia-se com a Celebração das Cinzas (quarta-feira, dia 05 de 
fevereiro – Eucaristias às 08h00 e 21h30), marcando o ritmo da 
Oração, Esmola e Jejum, como atitudes fundamentais.
Nova oportunidade. Nova caminhada. Novo Tempo Litúrgico, para viver, 
celebrar e testemunhar em unidade com a PÁSCOA. 
A grande experiência cristã da passagem das trevas à Luz, da morte à 
Vida... nas vidas que queremos férteis, capazes, verdadeiramente, de 
frutificar. O Dom do Espírito Santo à Igreja, na Celebração do 
Pentecostes (domingo, dia 08 de junho), aparecerá como marco 
fundamental, numa Igreja que se quer em Missão.
   A presente dinâmica, tirando partido da exemplaridade do Ano em que 
estamos (Ano A) e dos textos propostos, insiste no caminho 
catecumenal que prepara a pessoa para o Batismo, para essa “Porta da 
fé” e entrada na iniciação cristã, e nos efeitos que este sacramento 
produz naqueles que o recebem, ou seja, em todos os cristãos. Isto 
porque o caminho catecumenal sendo um caminho de constante 
preparação e conversão para algo, é o caminho que todos os cristãos 
estão chamados e convidados a realizar, e nunca será demais lembrar 
que é no Batismo que a nossa fé se enraíza e só com uma fé enraizada 
se poderá obter frutos.
 

CARTÓRIO PAROQUIAL

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



   Queremos que a Palavra de Deus tenha um papel imprescindível na 
caminhada proposta. Assim, como desafio, propõe-se a leitura do 
Evangelho de São Mateus e a (re)leitura do Evangelho de cada 
domingo. E, como referência desta dinâmica – Quaresma-Páscoa – os 
seguintes textos: Salmo 1; Gal 5, 16-26 e ! Cor 12, 1-11.
A dinâmica proposta procura permitir viver o Tempo Quaresmal e o 
Tempo Pascal como um caminho contínuo.
Propõe atividades simples a realizar em família, em catequese e em 
comunidade. Simples para que a seu modo possam ser vividas e 
realizadas por todos.
   A dinâmica terá como elemento principal uma ÁRVORE (feita em 
papel/cartolina/madeira ou outro material apropriado) que poderá ser 
pintada ou ilustrada com materiais naturais ou outros em cada uma 
das suas partes e no respetivo tempo.
Desenvolver-se-á a dinâmica em três fases que corresponderão a três 
zonas distintas da mesma árvore:

•  Tempo da Quaresma – Raízes da 
árvore (nomes + símbolos);

•  Domingo de Ramos e Tríduo Pascal 
– Tronco da árvore ao qual se associará 
uma    CRUZ + os elementos próprios 
de cada celebração do Tríduo Pascal;

•  Tempo da Páscoa – Ramos da árvore 
(folhas + frutos).

   Ninguém pode querer mudar a partir de cima, é essencial começar pela 
base, experimentar a conversão contemplando a cruz e olhando para ela 
como a árvore da vida da qual surgem e nascem os frutos quando 
alimentados e iluminados pelos dons do Espírito.
Cada momento, seja em catequese, seja em comunidade ou em família será 
acompanhado por uma ORAÇÃO.
Oração que assumirá momentos em Comunidade na Oração da Via-Sacra 
(dia 05 de abril, às 21h30, na igreja), na Celebração do Sacramento da 
Reconciliação (dia 02 de abril, às 16h00 e 21h30), na Celebração do Dia 
do Doente (dia 30 de março, na Eucaristia das 11h00), na Bênção dos 
Ramos (dia 12 de abril, às 15h00 e dia 13 de abril, às 11h00) e nas 
Celebrações do Tríduo Pascal.
Vamos ENRAIZAR a Fé no Batismos e FRUTIFICAR pela força do Espírito.
Boa Caminhada!

   Assumir a árvore como elemento e a cada 
“fase” ou tempo associar uma parte dela, 
procura mostrar para além da continuidade, o 
percurso que o cristão é chamado a fazer.
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  AGENDA
01 e 02 –Acampamento (Lobitos)
01 e 02 – Acampamento (Exploradores)
01 – Espetáculo da Variedades (Grupo Jovens)
02 – Almoço gastronómico (Caminheiros)
05 – CINZAS (Eucaristias às 08h00 e 21h30)
07 – Hoje há cá Gente (Grupo de Jovens)
08 – Saída do Grupo Teatro
08 – RICA (1º Degrau)
08 – Festival da Canção Jovem (Vigararia)
09 – I Domingo Quaresma
09 – Encontro Vicarial de Coros Litúrgicos (P. Légua)
10 – Comissão Permanente do Conselho Pastoral
11 – Direção Agrupamento 608
11 – Reunião Geral de Catequistas
12 – Missa + Adoração ao Santíssimo (19h00)
13 – Escola da Fé
15 – Confissões (6º catecismo)
15 – Festa do Pai Nosso (2º ano)
15 e 16 – Retiro Grupo Jovens (Singeverga)
16 – Missa Agr. 608
17 – Formação Vicarial
18 - Vicentinos
21 – Oração de Taizé (Lavra)
22 e 23 – Acampamento (Pioneiros)
22 a 28 – Teatro O Sonho
22 – RICA (2º Degrau)
27 – Escola da Fé
29 – Festa do Perdão (3º ano)
29 – Saída do Grupo Teatro
29 e 30 – Retiro da Adolescência
30 – Dia Paroquial do Doente 
(Sacramento Santa Unção – 
Eucaristia 11h00)

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  


