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A Catequese, a Pastoral Familiar, o CNE, e outros organismos promoverão 
atividades no “sonho”, de um mundo de paz, em que “se converterão as espadas em 
relhas de arado e as lanças em foices”, ou seja, converter instrumentos de destruição, 
em instrumentos de construção, a começar «em casa». Depois do “sonho” cabe-nos 
“acordar”, para “transformar a realidade”. Não queremos “sonhos” idílicos, 
embrulhados em consumismo, impraticáveis,... em tempo de advento. Mas sonhamos 
ir um pouco mais longe, em família, em comunidade… E, por isso, depois do sonho, é 
sempre preciso “levantarmo-nos”, “pormo-nos a caminho”. A fé não nos tira do 
mundo, mas insere-nos mais profundamente nele. 

Neste Tempo de Natal procuremos estar vigilantes. Vigiar para que “a Casa” (a 
Família) não seja arrombada. Fazer da Família, igreja doméstica: “Se o Senhor não 
edificar a casa, em vão… vigiam as sentinelas”. Procuremos construir o Presépio/
Gruta/Coroa de Advento em nossas casas, mas procuremos fazê-lo em Família. As 
crianças da Catequese serão convidadas a recolher garrafas de plástico para 
reciclagem e dentro de uma delas trazer um sonho para a Igreja.  

O ano jubilar terminou e foi um “um tempo rico em misericórdia”, uma dimensão que 
deve continuar a ser “celebrada e vivida” com uma aposta bíblica clara, bem como, na 
concretização do dia mundial dos pobres. Entretanto, a Carta Apostólica ”Misericordia 
et misera" sublinha a importância do perdão e apresenta a misericórdia como uma 
“ação concreta” que, no amor e no ato de perdoar, consegue mudar vidas, como no 
caso do aborto. “Termina o Jubileu e fecha-se a Porta Santa. Mas a porta da 
misericórdia do nosso coração permanece sempre aberta de par em par”, pode ler-se. 

Este ano, pedimos a todas as grávidas que queiram receber a bênção do Senhor, que 
se inscrevam na Sacristia. A bênção terá lugar na Eucaristia de Imaculada Conceição 
(8 Dezembro).  
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CARTÓRIO PAROQUIAL

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

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30


DESTAQUE�
 �Tempo de Natal – Festas e Solenidades�
Este ano o Natal do Senhor será celebrado a um domingo e, por isso, o 

calendário litúrgico das Festas e Solenidades inseridas no Tempo de Natal 
sofre alguns ajustes. A Festa da Sagrada Família celebra-se no 1º domingo 
após o Natal mas este ano será celebrada na sexta-feira dia 30 de Dezembro. 
A Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus celebra-se a 1 de Janeiro e a 
Solenidade da Epifania a 6 de Janeiro, mas a sua celebração é transferida 
para o 2º domingo depois do Natal, ou seja, dia 8 de Janeiro. 
O Tempo do Natal termina com a Festa do Batismo do Senhor que se 

celebra no domingo a seguir à Epifania. Se esta ocorrer no dia 7 ou 8/Jan, 
como acontece neste ano litúrgico, é transferido para a 2ªfeira seguinte, ou 
seja, dia 9 de Janeiro. 

No dia 8 de Dezembro, dia da Solenidade da Imaculada Conceição,  
será rezado o hino Akathistos em honra a Nossa Senhora na igreja 
de S. Mamede de Infesta. “Akathistos” (ou seja: “cantado de pé”) 
canta o mistério da encarnação salvífica do Verbo de Deus, desde a 
anunciação até à parusia, contemplando a Virgem Mãe 
indissoluvelmente unida a Cristo e à Igreja. 
Será interpretado pela maioria dos Coros da Vigararia de 

Matosinhos assinalando o 150º aniversário do altar-mor da igreja de 
S.M. Infesta e o arranque, na Vigararia, do novo lema para o ano 
pastoral 2016/2017: “Com Maria, renovai-vos nas fontes da alegria“.

  

Akathistos em S. Mamede de Infesta�

•  Missa do Galo: 25 Dezembro – 00:00 
•  Natal do Senhor: 25 Dezembro – 10:30 
•  Sagrada Família: 30 Dezembro – 08:00 
•  Santa Maria, Mãe de Deus: 31 Dezembro – 19:00 

01 Janeiro – 10:30 
•  Epifania do Senhor: 08 Janeiro – 10:30 
•  Batismo do Senhor: 09 Janeiro 

•
•

Horários das Celebrações para o Tempo de Natal: 
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HORÁRIO DAS MISSAS

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

• Domingos às 10h00.

A intenção universal – O fim dos meninos-soldados – Para que seja 
eliminada em todo o mundo a praga dos meninos-soldados. 

Intenções do Santo Padre para Dezembro�

A intenção para a evangelização – Redescobrir o Evangelho na Europa – 
Para que os povos europeus redescubram a beleza, a bondade e a verdade do 
Evangelho, que dá alegria e esperança à vida. 

Este ano o Grupo de Jovens “Mãos de Deus” irá organizar 2 feiras: dia 3 de 
Dezembro a “Feira dos Brinquedos” e dia 10 de Dezembro a “Feira das 
Oportunidades”. O objetivo é a angariação de fundos para a nossa Paróquia. 
Estas feiras decorrerão no Salão Paroquial de Perafita. Não percamos esta 

oportunidade para ajudar a Paróquia e ajudar a motivar os nossos jovens.   

Feira de Brinquedos e Feira das Oportunidades�

Pequenos Cantores de Perafita�

Este ano queremos juntar um grupo de jovens 
cantores para cantar as Janeiras. Aproveitando as 
férias escolares, e sempre acompanhados com 
alguns adultos, queremos angariar fundos para 
ajudar a pagar o recente inventário dos bens litúrgi- 
 

No passado dia 01 de Outubro foi relançado o Coro dos Pequenos Cantores 
de Perafita. Mas queremos aumentar o número de vozes! Para isso precisamos 
de crianças e jovens dispostos a arriscar a apaixonar-se pela música. 
Para fazer parte deste grupo não é obrigatório estar inscrito na Catequese, 

apenas é necessário estar presente nos ensaios: todos os sábados das 14:00 
às 14:55. Junta-te a nós e vem viver a fé de uma forma que não esperas. 
 
Cantar as Janeiras�

cos da nossa Paróquia.  

Grupo de Acólitos de Perafita�
O Grupo de Acólitos de Perafita celebra o seu 20º aniversário no 

próximo dia 8 de Dezembro. O evento será marcado durante a 
celebração da Solenidade da Imaculada Conceição às 10:30, onde 
todos os acólitos farão a renovação do seu compromisso. 



  AGENDA 

01 – Formação Diocesana para Sacristães e Zeladoras 
  – Casa Diocesana de Vilar 

03 – Encerramento festival teatro 
03 e 04  – Acantonamento exploradores 
03 – Feira de Brinquedos (Grupo Jovens) 
06 – Conselho Pastoral Paroquial 
07 – Vigília Diocesana da Imaculada Conceição 

  – Sé Catedral 
07 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00)  
08 – Solenidade da Imaculada Conceição – Bênção das grávidas 
08 – 20º Aniversário do Grupo de Acólitos de Perafita 
08 – Encontro familiar: A alegria do Evangelho 
08 – AKATHISTOS – S. Mamede Infesta 
10 – Feira das Oportunidades (Grupo Jovens) 
11 – Batismos (Domingo) 
12 – 1º Encontro Formação Vicarial 
13 – Reunião Interparoquial de MEC´s (Lavra) 
15 – Escola da Fé (Perafita) 
17 – Audição de Natal da Escola de Música 
17 e 18 – Acampamento Pioneiros e Exploradores 
25 – Natal do Senhor 
29 – Escola da Fé (Lavra) 
30 – Encontro vicarial “A alegria do Amor” 
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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  

Visita Pastoral 
S. Mamede de Perafita 

D. Pio Alves 
10 a 15 Janeiro 2016 


