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É NATAL. É Tempo de sentir o Deus-Connosco! Fazer a experiência 
fundamental para o Cristão, de acolher Deus e se deixar envolver 
simplesmente por tudo o que ELE é e pode fazer na nossa vida. 

Estes “dias do Natal” fazem-nos Celebrar – Natal do Senhor; Sagrada 
Família de Jesus, Maria e José; Santa Maria, Mãe de Deus; Epifania do 
Senhor – momentos fundamentais, que contribuem para a consolidação da 
Fé e a consciência da nossa Missão. Nos valores fundamentais que se 
encontram e vivem no Natal: Humildade, Simplicidade, Paz e Amor, Alegria e 
Júbilo, Envolvimento, Caminho. 

Deixemo-nos envolver pelo verdadeiro Natal e vivamo-lo em Igreja, na 
responsabilidade que o Batismo nos imprime. 
 

Com um lápis desenhei: 
A felicidade, a bondade, 
O amor e a lealdade. 
Com uma borracha apaguei: 
O ódio, a guerra, a mentira e o sofrimento. 
Com uma moeda comprei: 
Alimentos para quem tinha fome, 
Roupa para quem tinha frio, 
E um lar para quem não tinha abrigo. 
Com a felicidade do meu sonho, 
Desenhei o desejado, 
Apaguei o errado 
E fiz sorrir. 

Continuação de Santo, Feliz e Alegre NATAL! 
Que o Ano 2015 seja vivido, verdadeiramente, em Missão, na Alegria do 
Evangelho! 
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DESTAQUE�
 � Inauguração do Lar e Jantar Solidário�

CARTÓRIO PAROQUIAL

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

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30


 No dia 17 de Janeiro, às 14h30, 
faremos a inauguração e bênção do 
LAR para Idosos, do Centro Social 
Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto. 
Momento aguardado com grande 
expectativa, queremos que seja vivido 
em ComUnidade. Contaremos com as 
autoridades eclesiásticas e civis, com 
representantes de instituições, as-
sociações e coletividades locais, com os 
grupos e movimentos paroquiais, 
colaboradores, utentes e famílias do 
CSPPAFP... cada um(a) de vós. 
 

  Para dia 30 de Janeiro (uma sexta-feira) estamos a organizar um Jantar 
Solidário. Queremos contar com a vossa presença e ajuda. Inscrevam-se na 
secretaria do Centro Social. 
 
 
 

  Num programa que contará com: Sessão Solene; Bênção e Inauguração; 
Visita ao Lar; Porto de Honra; Eucaristia. 
   A todos os que têm contribuído, a vários níveis, para esta Obra, o meu 
MUITO OBRIGADO! Continuo a contar convosco. 

 
 

Unidade dos Cristãos�
“Jesus lhe disse: Dá-me de beber!” (João 4,7) 

  O período tradicional, no hemisfério norte, para a Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos vai de 18 a 25 de janeiro. Essas datas foram propostas em 
1908 por Paul Watson porque cobriam os dias entre as festas de São Pedro e São 
Paulo, tendo portanto um valor simbólico. No hemisfério sul, já que janeiro é 
tempo de férias, as Igrejas frequentemente acham outros dias para celebrar a 
Semana de Oração, como, por exemplo, ao redor de Pentecostes (de acordo com o 
que foi sugerido pelo movimento Fé e Ordem em 1926), que é também uma data 
simbólica para a unidade da Igreja. Cientes da necessidade de flexibilidade, 
propomos que se use este material ao longo de todo o ano para expressar o grau 
 
 

de comunhão que as Igrejas já tem atingido e para orar juntos 
pela plena unidade que é o desejo de Cristo. 

  O texto da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos 
está disponível no site da Santa Sé (www.vatican.va), na rubrica 
Cúria Romana, Pontifícios Conselhos e também no site do Conselho 
Mundial de Igrejas (www.oikoumene.org/en/resources.html). 
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HORÁRIO DAS MISSAS

• Sábados às 16h10 (quando há catequese) e 19h00

• Domingos às 10h00

No dia 10 de Janeiro, às 21h30, os Adolescentes e Catequistas realizam, no 
salão paroquial, um Espetáculo. Procurem os bilhetes e participemos, ajudando.  

Festa da Adolescência�

 A intenção universal: Para que quantos pertencem às diferentes tradições 
religiosas e todos os homens de boa vontade colaborem na promoção da paz. 

Intenções do Santo Padre para Dezembro�

 A intenção para a evangelização: A fim de que neste ano dedicado à vida 
consagrada os religiosos e as religiosas voltem a encontrar a alegria do 
seguimento de Cristo e trabalhem com zelo ao serviço dos pobres. 

 “1. No início dum novo ano, que 
acolhemos como uma graça e um dom de 
Deus para a humanidade, desejo dirigir, a 
cada homem e mulher, bem como a todos 
os povos e nações do mundo, aos chefes 
de E s t ado e de Gove rno e ao s 
responsáveis das várias religiões, os meus 
ardentes votos de paz, que acompanho 
com a minha oração a fim de que cessem 
as guerras, os conflitos e os inúmeros 
sofrimentos provocados quer pela mão do 

  Podes encontrar o texto completo da Mensagem do Papa Francisco para o Dia 
Mundial da Paz em: 
 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/messages/peace/documents/papa-
francesco_20141208_messaggio-xlviii-giornata-mondiale-pace-2015.html 

 

homem quer por velhas e novas epidemias e pelos efeitos devastadores das 
calamidades naturais. Rezo de modo particular para que, respondendo à 
nossa vocação comum de colaborar com Deus e com todas as pessoas de 
boa vontade para a promoção da concórdia e da paz no mundo, saibamos 
resistir à tentação de nos comportarmos de forma não digna da nossa 
humanidade.” 

Dia Mundial da Paz�
Já não somos escravos, mas irmãos�



CONCERTO DE REIS. Coros Paroquiais 11 janeiro ‘15 

FESTA VICARIAL DA CATEQUESE 14 fevereiro ‘15 

DIA VICARIAL DOS ADOLESCENTES 25 abril ‘15 
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  AGENDA�
01 – Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 
03 – Recomeço da catequese 
03 – Ceia dos Catequistas 
04 – Epifania do Senhor 
04 – Janeiras e Almoço do Agr. 608 
04 – Encontro de Janeiras (Rancho Aldeia Nova) 
07 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 
07 – Reunião de Batismos (em Lavra) 
10 – Formação Acólitos 
10 – Festa da Adolescência 
11 – Batismo de Jesus 
11 – Baptismos 
11 – Concerto de Reis (Encontro de Coros da Vigararia de  

 Matosinhos) 
13 – Oração de Taizé 
15 – Escola da Fé 
17 – Formação Acólitos 
17 – CSPPAFP 
24 – Conselho Pastoral Paroquial 
18-25 – Semana da Unidade dos Cristãos 
19 a 30/Jan. – Teatro O Sonho 
24 – Missa de Agrupamento (Caminheiros) 
29 – Escola da Fé 
30 – Aniversário do falecimento do Pe. Ângelo 
30 – Jantar Solidário 
31 – Formação Acólitos 
31 – Encontro de Animadores Grupos Jovens (Vigararia) 
31 – Noite da Francesinha (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  


