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   São algumas as crianças que, nos domingos 
de Maio, farão a Primeira Comunhão e a 
Profissão de Fé.  

 Acaba por ser um “momento alto” na 
vida de uma Paróquia. A todos responsabiliza na 
preparação e vivência das Celebrações.  

 É um sinal de esperança cristã, ver estas 
etapas vividas, não como um “terminar do 
caminho”, mas como um crescimento na Fé em 
Deus Pai, Filho e Espírito Santo. 

 Acompanhemos com a Oração cristã. 

 Que Maio seja, verdadeiramente, em 
Comunidade, Tempo de Páscoa, encontro(s) 
com Cristo Ressuscitado. Cristo Ressuscitou. 
Aleluia! 
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DESTAQUE�
 � Mês de Maria – Procissão de Velas�
O Mês de Maio é o Mês de Maria, dedicado a 
Nossa Senhora de Fátima, o mês da Mãe do Céu. 
Este Ano Pastoral 2013-2014, o Santuário de 
Fátima, no itinerário que conduz à celebração do 
Centenário das Aparições, propõe, a partir da 
aparição de julho, o seguinte tema: Envolvidos 
no Amor de Deus pelo Mundo.  
A inspiração para o tema veio da própria oração 
que Nossa Senhora ensinou aos Pastorinhos em 
julho de 1917: «Ó Jesus, é por Vosso amor...». 
Optou-se pelo “amor de Deus pelo mundo” como 
dimensão que melhor permite abordar os diversos 
conteúdos da Mensagem de Fátima, comunicados 
nesta aparição.  
 

CARTÓRIO PAROQUIAL

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

A aparição de julho é ainda marcada por outra oração, uma jaculatória, ensinada 
por Nossa Senhora aos Pastorinhos: «Quando rezais o terço, dizei, depois de 
cada mistério: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno; levai as 
alminhas todas para o Céu, principalmente aquelas que mais precisarem». 
Seguindo a vontade expressa de Nossa Senhora, repetimos esta oração depois 
de cada mistério do rosário. Mas mais uma vez, o que justifica a oração pelos 
pecadores é o amor: o amor de Deus por cada um deles e o amor que cada 
crente é convidado a ter por eles, como resposta ao imenso amor de Deus. 
A exemplo dos anos anteriores, durante todos os dias do Mês de Maio, rezar-
se-á o Terço a Nossa Senhora de Fátima na igreja paroquial e outros locais da 
Paróquia. Estejamos atentos e envolvamo-nos na Oração. 

No dia 12 de Maio, uma segunda-feira, às 21h30, organizaremos a Oração do 
Terço e Procissão de Velas em honra de Nossa Senhora de Fátima.  Sairemos do 
recinto do Freixieiro. Caminharemos em direção à igreja, em ambiente de Fé, 
passando pelas seguintes ruas: 

As pessoas que se queiram organizar para “transportar” o Andor de Nossa 
Senhora de Fátima devem, o mais rápido possível, dizê-lo ao Senhor Padre. 

Rua Oridental – Trav. Oriental - Rua 31 de Janeiro – Rua da Barroca - 
Trav. 31 de Janeiro - Rua José Joaquim Andrade – Rua das Ribeiras - 
Rua da Vinha – Rua das Ribeiras - Rua Oriental - Largo da Igreja 



No número 24 da Exortação Apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco 
diz: “A Igreja ‘em saída’ é a comunidade de discípulos missionários que 
‘primeireiam’, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e 
festejam. Primeireiam – desculpai o neologismo – tomam a iniciativa! (...) 
Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa!” 

Trata-se exatamente disto, como verdadeiro fruto pascal, que a todos ajuda 
a ser Igreja. A Igreja de Jesus Cristo Ressuscitado, sempre disposta a 
renovar-se, a deixar-se tocar pelo Seu infinito Amor, a assumir a Missão de O 
dar a conhecer ao mundo.  

Não temos de inventar Cristo! 
Não temos de criar uma Evangelização nova! 

Temos sim de, com novo ardor e novos métodos, tornar o Evangelho Vivo. 
Fazer com que Jesus Cristo Ressuscitado chegue a todos, em geral, e a cada 
um e cada uma, em particular. 

Vamos, então, primeirear! Tomar a iniciativa! Ousar coisas novas! 
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Dia da Comunidade�

DDia da Comunidade 

25 Maio 2014 

No dia 25 de Maio, p.f., a Paróquia de Perafita vai celebrar o DIA DA 
COMUNIDADE! E vai fazê-lo em Lavra! Isso mesmo, vamos ser acolhidos em 
Lavra. Vamos ser Igreja, comunidades diversas que se juntam para celebrar a Fé.  
As inscrições já podem ser feitas, nos vários grupos e movimentos paroquiais, na 
sacristia ou no cartório paroquial. Qualquer pessoa, independentemente da 
idade, ou mesmo que não faça parte de qualquer grupo/movimento paroquial, 
pode inscrever-se, até ao dia 11 de Maio. A inscrição tem um valor de 5€ (cinco 
euros), como forma de ajudar no almoço que vai ser servido. Para uma melhor 
organização está já uma equipa conjunta das duas Paróquias a trabalhar. O 
programa do dia 25 de Maio está no cartaz. Consulta, inscreve-te e participa! 
Primeireia! 
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  AGENDA�
01 – Dia Vicarial do Catequista 
01 – Retiros Vicariais 
01 – Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima 
02 – “Há cá gente” (JORAC/MD) 
03 a 09 – Teatro O Sonho 
03 e 04 – Tômbola (Lobitos) 
03 – Confissões (crianças do dia 18 de maio) 
03 – Encontro da Adolescência (Vigararia) 
04 – Profissão de Fé (6º ano) 
05 – Ensaio para a Festa da Eucaristia 
06 - Vicentinos 
06 – Ensaio para a Festa da Eucaristia 
06 – Reunião Geral de Catequistas 
06 – Direção Agrupamento 608 
07 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 
07 – Reunião de Batismos (em Lavra) 
10 a 17 – Semana da Vida 
10 – Vigília das Promessas (21h30) 
11 – 34º Aniv. Agr. 608 
11 – Promessas 
11 – Festa da Eucaristia (3º ano) 
11 – Batismos (Domingo) 
12 – Terço e Procissão de Velas (21h30) 
13 – Ensaio para a Festa da Eucaristia 
14 – Ensaio para a Festa da Eucaristia 
15 – Escola da Fé 
16 – Oração de Taizé (em Lavra) 
17 – Batismos (Sábado) 
17 e 18  Cerejas (Exploradores) 
17 – Festa da Vida (8º ano) 
18 – Festa da Eucaristia (3º ano) 
18 – Espetáculo Haendel 
19 – Formação Vicarial 
20 - Vicentinos 
24 – Festa das Bem-Aventuranças (7º ano) 
25 – DIA DA COMUNIDADE (em Lavra) 
29 – Escola da Fé 
31 – Festa do Compromisso (9º ano) 

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  

As inscrições para a viagem devem 
ser entregues durante o mês de Maio. 


