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No dia 1 de janeiro de 2017, nasce o novo Dicastério (departamentos do
governo da Igreja Católica que compõem a Cúria Romana) para o Serviço do
Desenvolvimento Humano Integral, que ajudará a Igreja a promover, de modo
cada vez mais eficaz, «os bens incomensuráveis da justiça, da paz e da
salvaguarda da criação» e da solicitude pelos migrantes, «os necessitados, os
doentes e os excluídos, os marginalizados e as vítimas dos conflitos armados e
das catástrofes naturais, os reclusos, os desempregados e as vítimas de toda e
qualquer forma de escravidão e de tortura». Toda a ação nesta linha, ainda que
modesta, contribui para construir um mundo livre da violência, o primeiro passo
para a justiça e a paz.

Entre os dias 10 e 15 de Janeiro teremos a Visita Pastoral do Bispo Auxiliar do
Porto, D. Pio Alves. Na visita às paróquias, o Bispo procurará realizar, de acordo
com as possibilidades de tempo e de lugar: celebrar a Missa (se possível,
administrar solenemente o sacramento da Confirmação) e pregar a Palavra de
Deus; encontrar-se com o pároco e outros clérigos que colaboram na paróquia
assim como com o Conselho Pastoral e/ou com os fiéis e diversos organismos
paroquiais; encontrar-se com o Conselho para os assuntos económicos; e visitar
alguns doentes da paróquia, e também as escolas e outras obras e instituições
católicas dependentes da paróquia.

Na visita não deve ser posto de lado o exame da administração e conservação
da paróquia e, sendo o D. Pio Alves o Presidente da Comissão Episcopal da
Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, será interessante dar-lhe a
conhecer os trabalhos de inventariação dos bens litúrgicos desta Paróquia, que
foram iniciados no passado dia 8 de novembro de 2016.

É importante que acompanhemos de perto esta visita, dentro das possibilidades
pessoais e profissionais de cada um. Não percamos esta oportunidade.



CARTÓRIO PAROQUIAL
O Cartório Paroquial funciona no seguinte horário:

• Terça-feira, das 17h00 às 19h30

•Quinta-feira, das 17h00 às 19h30

DESTAQUE

De 18 a 25 de Janeiro decorre a Semana da
Unidade dos Cristãos, este ano sob o tema “Todos
seremos transformados pela vitória de nosso
Senhor Jesus Cristo”. Entre as várias iniciativas
que irão decorrer, a Diocese do Porto sublinha a
celebração ecuménica que se realizará em 18 de
Janeiro, às 21h30, na Igreja Metodista do Mirante
Porto.

Este ano somos convidados a entrar mais
profundamente na nossa fé para que sejamos
todos transformados pela vitória de nosso Senhor
Jesus Cristo (Ressurreição). As leituras bíblicas, 
comentários, preces e perguntas para reflexão
propostas para esta semana exploram diferentes
aspectos do que isso significa para as vidas dos 
cristãos e sua unidade uns com os outros dentro
do mundo de hoje.

Semana da Unidade dos Cristãos

Catequese
A Catequese da Adolescência irá apresentar um

espetáculo no dia 21 de Janeiro, às 21h30 no Auditório
Paroquial. O tema será “Maria”, indo ao encontro do lema
Diocesano para este ano. Todo o espetáculo é realizado
pelos adolescentes para familiares, amigos e para toda a
comunidade.
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No dia 01 de Fevereiro a hora de Adoração do Santíssimo será organizada pela
Catequese (Infância e Adolescência). Dia 17 de Fevereiro haverá reunião geral de
catequistas e dia 25 (sábado antes do Carnaval) não haverá Catequese.

Dia Mundial da Paz
No dia 01 de Janeiro celebra-se o Dia Mundial da Paz. Criado pelo Papa Paulo VI

em 1967, é um dia a ser celebrado pelos "verdadeiros amigos da Paz",
independente de credo, etnia, posição social ou económica. Este ano o tema
escolhido é: “A não-violência: estilo de uma política para a Paz”.



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

• Domingos às 10h00.

Dia Mundial do Doente
Dia 11 de Fevereiro celebra-se o Dia Mundial do Doente. Este ano o tema

será: «Admiração pelo que Deus faz: “o Todo-Poderoso fez em mim
maravilhas” (Lc 1, 49)». Este dia foi instituído por São João Paulo II em 1992
e é uma ocasião especial para se prestar atenção à condição dos doentes e
mais em geral, a todos os atribulados; ao mesmo tempo, convida familiares,
profissionais de saúde e voluntários a dar graças pela vocação de acompanhar
os irmãos doentes.

Visita Pastoral – D. Pio Alves

oportunidade de chamar todos os fiéis à renovação da sua vida cristã e a uma
atividade apostólica mais intensa.

A visita permite-lhe também avaliar a eficiência das estruturas e dos
instrumentos destinados ao serviço pastoral, dando-se conta das circunstâncias e
dificuldades do trabalho de evangelização para poder definir melhor as prioridades
e os meios da pastoral orgânica.

Intenções do Santo Padre para Janeiro e Fevereiro
A intenção para a evangelização – Por todos os cristãos, para que, fiéis ao
ensinamento do Senhor, se empenhem com a oração e a caridade fraterna no
restabelecimento da plena comunhão eclesial, colaborando para responder aos
desafios atuais da humanidade.

A intenção universal – Por todos os que vivem em provação, sobretudo os
pobres, os prófugos e os marginalizados, para que encontrem acolhimento e
conforto nas nossas comunidades.
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De 10 a 15 de Janeiro teremos a Visita Pastoral do
Bispo Auxiliar do Porto, D. Pio Alves. A visita
pastoral é uma das formas com a qual o Bispo se
mantém em contato pessoal com o clero e com os
outros membros do Povo de Deus. É uma ocasião
de reavivar as energias dos obreiros evangélicos,
de os louvar, encorajar e consolar, como também a

O programa da Visita Pastoral pode ser consultado na folha anexa.

No próximo dia 28 de Janeiro os exploradores irão organizar mais uma Noite da
Francesinha. Estejamos atentos às inscrições. Nesse fim de semana (28 e 29 Jan)
os pioneiros estão em acantonamento. No dia 18 de Fevereiro, às 21h30, teremos
Vigília das Promessas e nos dias 25 e 26 o Acampamento dos Exploradores.

Escuteiros



AGENDA
JANEIRO

01 – Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus
03 – Rogai
04 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00)
07 – Epifania do Senhor
07 – Reinício catequese
09 – Batismo do Senhor
10 a 15 – Visita Pastoral Bispo D. Pio Alves
12 – Escola da Fé (Perafita)
15 – Conclusão Visita Pastoral
17 – 30º Aniversário CSPPAFP
18 a 25 – Semana da Unidade dos Cristãos
21 – Espetáculo da Adolescência
23/Jan. a 10/Fev. – Teatro “O Sonho”
26 – Escola da Fé (Lavra)
27 Jan – Jantar Solidário – CSPPAFP
28 – Noite da Francesinha (Exploradores)
28 e 29 – Acantonamento pioneiros
30 – Aniversário do falecimento do Pe. Ângelo

FEVEREIRO

01 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00)
04 – Jornada diocesana da família (Casa de Vilar)
06 – 2º Encontro Formação Vicarial
09 - Escola da Fé (Perafita)
11 – Dia mundial do doente
15 – Formação permanente dos MEC
17 – Reunião Geral Catequistas (preparar Quaresma)
18 – Vigília das Promessas (21h30)
19 – Promessas 
23 - Escola da Fé (Lavra)
25 – Paragem catequese
25 e 26 – Acampamento Exploradores

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
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