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Apresentação
Por  Pe. José Barros
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Quatro pistas para a ação em 2018 foram definidas pelo Papa Francisco, na
mensagem do dia mundial da Paz onde “Oferecer a requerentes de asilo,
refugiados, migrantes e vítimas de tráfico humano uma possibilidade de
encontrar aquela paz que andam à procura, exige uma estratégia que combine
quatro ações: acolher, proteger, promover e integrar.

Como tornar as nossas famílias, escolas, diversões, ruas… mais inclusivas,
alegres e participativas em 2018?

Diante de tantos recursos aproveitados, ou não, e de novas dependências, “Só
sou humano se me relaciono com humanos!” insistiu a Dra. Mariana Espongeira
no terceiro encontro “Ser família” organizado pela pastoral familiar a quem muito
agradecemos a qualidade da disponibilidade patenteada. Recordo que «parecem
multiplicar-se as formas de tristeza e solidão em que caem as pessoas, incluindo
muitos jovens» (cf. Misericordia et misera, 3). Como ensina a encíclica “Laudato
si”, o enredo entre paradigma tecnocrático e busca frenética do lucro a curto
prazo está na origem daquela cultura do descartável que exclui milhões de
pessoas, entre as quais numerosos jovens, e que leva à exploração
indiscriminada dos recursos naturais e à degradação do meio ambiente,
ameaçando o futuro das próximas gerações (cf. nn. 20-22).

Agradecemos todos os gestos amáveis realizados em 2017, de modo muito
reconhecido nas mais recentes campanhas de advento-natal, de encontros de
formação, de refeições convívios, de pegadas solidárias, de angariação de bens
essenciais, das 10 milhões de estrelas – “Um Gesto pela Paz” da Cáritas
Portuguesa, na difusão da luz de Belém, das visitas aos doentes acamados, de
ensaios e reuniões,...

Para todos os setores do agir humano peço a Deus a bênção comunitária e um
2018 dedicado, pastoralmente, aos jovens, à solidariedade e à cultura bíblica.

http://www.newsweek.com/amnesty-turkey-illegally-sending-syrians-back-war-zone-442994



CARTÓRIO PAROQUIAL
• Terça-feira, das 17h00 às 19h30
•Quinta-feira, das 17h00 às 19h30

DESTAQUE
Reuniões inter-paroquiais de Noivos
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As reuniões inter-paroquiais de Noivos de 27 Dezembro, em Perafita,
21h30m ou, em 6 de Janeiro 2018, em Lavra, 10h00, colocam os noivos
diante da proposta dos encontros de preparação para a celebração
matrimonial a nível vicarial, bem como diante do projeto cristão para as
famílias e alguns preciosos passos para a organização das celebrações,
atempadamente. Uma boa caminhada familiar é rezada e meditada por
todos, de modo especial, nesta celebração da Sagrada Família de Nazaré.

À inventariação de bens eclesiais segue-se,
naturalmente, uma avaliação, diagnóstico,
orçamentação e escolha de algumas
intervenções de restauro, como foi o caso dos
quadros pintados sobre madeira de São
Roque e João Baptista. Recolocadas na
sacristia, incentivam-nos às próximas recupe-

Restauro de bens eclesiais

Formação Vicarial de Leitores
Para todos os Leitores da Vigararia de Matosinhos haverá dois ciclos de formação

de leitores, de 4 encontros cada, em Janeiro.

rações do presépio móvel e da imagem mariana situadas bem perto
destas agora restauradas. Agradecemos as ofertas a todos, de modo
especial, ao Sr. Serafim e esposa. Aos profissionais agradecemos o trabalho
e explicação nas eucaristias dominicais para maior conhecimento, cultura e
cuidado comunitário.

Na Senhora da Hora, às 21h30, às
segundas-feiras:

8, 15, 22 e 29 de Janeiro

Em Perafita, às 21h30, às quarta-
feiras:

10, 17, 24 e 31 de Janeirohttp://www.waitsburgchristianchurch.org/2016/04/musical-bible-study-139/



HORÁRIO DAS MISSAS
• Sábados às 16h10 (quando há catequese) e 19h00 
• Domingos às 10h00

Intenções do Santo Padre - Janeiro e Fevereiro
A intenção para a evangelização – Minorias religiosas na Ásia – Para que,
nos países asiáticos, os cristãos, bem como as outras minorias religiosas, possam
viver a sua fé com toda a liberdade.

A intenção universal – Não à corrupção – Para que aqueles que têm poder
material, político ou espiritual não se deixem dominar pela corrupção.

Pastoral Juvenil da Vigararia de Matosinhos
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Rogai – Oração pelas Vocações Sacerdotais
De acordo com o calendário atribuído à Vigararia de Matosinhos, pelo

Secretariado Diocesano da Pastoral das Vocações, a distribuição das datas e
paróquias da iniciativa diocesana de oração pelas Vocações Sacerdo-
tais, Rogai, estipulou que esta acontecerá a 03/01/2018, em Perafita e a
21/06/2018, em Lavra. A adoração ao Santíssimo em janeiro orientada pelo
Agrupamento CNE Perafita terá mais esta particularidade.

Sínodo dos Bispos. Este encontro terá lugar dia 20 janeiro (sábado) às 21h30, na
Senhora da Hora.

Com a Pastoral Vicarial da Juventude promove-se uma caminhada
de encontro de Jovens e crismandos com o Pe. Jorge Nunes, Diretor do
Secretariado da Pastoral da Juventude, sobre as questões em torno do próximo

As celebrações vicariais do Crisma ficaram marcadas para:
Sábado, 7 julho, às 17h30, em São Mamede de Infesta, ou
Domingo, 21 outubro, às 16h00, na Senhora da Hora. O encontro
prévio do Bispo com os crismandos para a primeira celebração do
crisma, será na quinta-feira, 5 julho, às 21h30, em São Mamede
de Infesta. http://www.icatolica.com/2015/06/o-que-e-preciso-para-fazer-crisma.html

A próxima reunião da Equipa Vicarial de Jovens será a 13 de janeiro, às 20h30,
em Custóias, com Ceia de Reis e Oração de Taizé. Em preparação inicial está o
“CAFé” - Curso de Animação da Fé com Caminhada prevista para os dias 14 e 15 de
abril e a encerrar, na Sé na festa das Missões, bem como, a Vigília de Pentecostes, a
realizar-se na Igreja dos Paus, 19 de maio, nas vésperas do Senhor de Matosinhos.

As datas previstas para a Caminhada a Santiago 2018 foram alteradas, para o
período de 27 agosto a 2 de setembro e podem inscrever-se os jovens entre os 16 e
30 anos. Da logística ficou combinado que os participantes cozinharão as refeições,
contribuirão com 150 euros em três fases (a começar a 4 de janeiro) e regressarão
de comboio. Para ajudar a suportar as despesas desenvolverão algumas iniciativas,
tais como um Sarau cultural, rifas, etc...



AGENDA
JANEIRO

01	– Solenidade	de	Santa	Maria,	Mãe	de	Deus	e	51.º	Dia	Mundial	da	Paz
03	– Missa	e	Adoração	Santíssimo	(Escuteiros)
06	e	07	– Cânticos	de	Janeiras	no	final	das	Eucaristias	– Escuteiros
06	– Reinício	da	catequese	e	Ceia	de	Reis	de	Catequistas
06	– Concerto	de	Reis,	na	Igreja	(21h30)	– Escola	de	Musica
07	– Epifania	do	Senhor
08	– Festa	do	Batismo	do	Senhor
08	a	12	– 2.º	Turno	do	Retiro	para	o	clero,	em	Soutelo,	Braga
11	– Escola	da	Fé	(Perafita)
12	– Encontro	Grupo	de	Jovens	- Irmãs	Doroteias	e	outros	Grupos	de	Jovens	- Perafita
14	– Reunião	mensal	da	Pastoral	Familiar
17	– XXXI	Aniversário	CSPPAFP
18	a	25	– Semana	de	Oração	pela	Unidade	dos	Cristãos
20/01	a	09/02	– Teatro	“O	Sonho”
20	– Encontro	dos	Jovens	com	o	Padre	Jorge		Nunes	– Senhora	da	Hora.
21	– Formação	MEC	– CDV
24	– Formação	MEC	– S.	Mamede	Infesta
25	– Escola	da	Fé	(Lavra)
26	– Inauguração	Sala	Pe.	Luís	Mateus	no	CSPPAFP	– 12h00.
26	a	28	– Encontro	Diocesano	de	Catequistas:	Bíblia	e	Espiritualidade	– SDEC
26/01	a	02/02 – Semana	do	Consagrado
27	– Masterchef – Grupo	de	Jovens	– Centro	de	Dia
28	– Eucaristia	com	o	Agrupamento	608	– animada	pelos	Caminheiros
30	– Aniversário	do	falecimento	do	Pe.	Ângelo	Ferreira	Pinto	– Eucaristia	19h00

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:

www.paroquiadeperafita.org

www.facebook.com/paroquias.mamede.perafita
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ANO	B

S.	Marcos

FEVEREIRO

02 – Festa da Apresentação do Senhor e Dia Mundial do Consagrado
03 – Jornada Diocesana da Pastoral Familiar – CDV
03 – Noite da Francesinha - Exploradores
07 – Missa e Adoração Santíssimo (Catequese)
07 – Reunião Geral Catequistas (preparar Quaresma; 21h00)
08 – Escola da Fé (Perafita)
10 – Paragem de catequese (Carnaval)
10 – Vigília pelos Doentes – SDPS
10	e	11	– Acampamento	dos	exploradores	e	caminheiros
11	– 26.º	Dia	Mundial	do	Doente
11	– Reunião	mensal	da	Pastoral	Familiar
14	– Cinzas,	início	da	Quaresma
15	– Encontro	Interparoquial de	catequistas	– D.	Pio
17	– RICA	(1º	degrau)
18	– Concerto	Dia	dos	Namorados	(18h00)	– Auditório
18	– I	Domingo	da	Quaresma
19	– 2.º	Encontro	Vicarial	de	formação	aberta
22	– Escola	da	Fé	(Lavra)
23	a	25	– Formação	animadores	grupos	jovens	(nº	2)	– Retiro	Quaresmal	– Colégio		Sardão,	Gaia	– SDPJ
24	– Vigília	das	Promessas	dos	Escuteiros
25	– Promessas	dos	Escuteiros


