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“A ALEGRIA DO AMOR que se vive nas famílias é também o júbilo da Igreja. 
Apesar de numerosos sinais de crise no matrimónio, ‘o desejo de família 
permanece vivo, especialmente entre os jovens, e incentiva a Igreja’.” 

Exatamente assim começa a Exortação Apostólica Pós-Sinodal, do Papa 
Francisco. A todos e cada casal se aconselha a leitura atenta e dialogada 
desta Exortação, como (re)descoberta da Alegria do Amor. Estamos numa 
altura do ano em que, mesmo nos poucos que estão marcados (apenas 9), se 
celebram a maior parte dos Matrimónios na Comunidade. Altura de rezarmos 
por estas novas “Famílias Cristãs” e de as procurarmos acolher no seio da 
Comunidade. A Família que abre a porta da sua casa a Jesus Cristo arrisca-se 
a ser feliz, porque percebe, como nos diz S. Paulo (1 Cor 13, 4-7), o mais 
importante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Isto pratica-se e cultiva-se na vida que os esposos partilham dia-a-dia, entre 

si e com os filhos. Que cada Família descubra e viva a Alegria do Amor! 
 

 

“O amor é paciente, 
o amor é prestável, 
não é invejoso, 
não é arrogante nem orgulhoso, 
nada faz de inconveniente, 
não procura o próprio interesse, 
não se irrita, 
 

nem guarda ressentimento, 
não se alegra com a injustiça, 
mas rejubila coma verdade. 
Tudo desculpa, 
Tudo crê, 
Tudo espera, 
Tudo suporta.” 
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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�
 �Dia do Aluno�

Escola da Fé�

Encontro Vicarial�
No dia 06 de Junho, às 21h30, no 

novo Terminal de Passageiros, em 
Matos inhos, tem lugar o 3º 
Encontro Vicarial, subordinado ao 
tema: “A relevância social das obras 
de misericórdia”. Contaremos com a 
presença do Dr. José Manuel Pureza, 
num espaço que queremos de 
reflexão e debate. Participa! 

Este ano, no sábado, dia 04 de Junho, durante a manhã e a tarde, 
participaremos em CATEQUESE, na Escola E.B.2.3 de Perafita, na iniciativa 
do Dia do Aluno. “Jesus brinca na escola...” é o tema das atividades que 
procuraremos, com as crianças, adolescentes, catequistas e pais, tornar 
realidade e presença nesse dia.  

Concluiremos, no dia 16 de Junho, a caminhada deste ano da Escola da Fé. 
Vamos, nessa quinta-feira, às 21h30 em Lavra, reunir todos os elementos que 
estão a fazer este caminho de crescimento na Fé. Para agradecer e louvar!  

Encerramento do Ano Catequético�
No sábado, 18 de Junho, faremos em conjunto entre as duas Paróquias – 

Perafita e Lavra – o encerramento deste Ano Catequético. Vamos à Igreja Jubilar 
do Bom Jesus de Matosinhos, passar a Porta Santa. Por volta das 14h00, vamos 
encontrar-nos no Anfiteatro do Parque 25 de Abril (parque atrás do Lar de 
Sant’Ana e da Misericórdia) e faremos a caminhada até à Igreja de Matosinhos. Aí 
faremos o Encerramento do Ano Catequético, com a participação de crianças, 
adolescentes, catequistas e famílias.  
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HORÁRIO DAS MISSAS

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

• Domingos às 10h00

A intenção universal – Solidariedade na solidão – Para que os idosos, os 
marginalizados e as pessoas sós encontrem, mesmo nas grandes cidades, espaços 
de convívio e solidariedade.  

Intenções do Santo Padre para Junho�

A intenção para a evangelização – Seminaristas e noviços – Para que os 
seminaristas, os noviços e as noviças encontrem formadores que vivam a alegria 
do Evangelho e os preparem com sabedoria para a sua missão. 

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO (CONFISSÃO)
• Quarta-feira às 18h00

• Sexta-feira às 08h45


Dia das Comunidades�
Dia 19 de Junho vamos em Peregrinação à 

Igreja Jubilar, em Matosinhos. Sairemos às 15h00 
da nossa Igreja e faremos o percurso, a pé, até à 
igreja de Matosinhos. Teremos pontos intermédios 
de paragem – junto ao Ondas do Mar; junto ao 
Castelo em Leça da Palmeira; a seguir à Ponte 
móvel – aonde, quem quiser, poderá iniciar a sua 
caminhada. Uma vez chegados à Igreja Jubilar, 
passaremos a Porta Santa e celebraremos Eucaristia 

Como preparação para a Peregrinação, na sexta-feira, dia 17, às 21h30 na igreja 
em Perafita, haverá Celebração Penitencial.  
Os Peregrinos devem adquirir o Passaporte (1€) para, depois, recolherem o 

Carimbo, ficando com um símbolo da Peregrinação Jubilar da Misericórdia. 

às 18h30. 

Matrículas na Catequese�
As matrículas para as crianças que virão pela 

“primeira vez” para a catequese paroquial (as que em 
2016 fazem 6 anos de idade ou mais velhas que nunca 
tenham andado na catequese; as que venham 
transferidas) serão durante os meses de Junho e Julho, 
no Cartório Paroquial. 



  AGENDA 

01 – Missa + Exposição do Santíssimo 
02 – Direção Agr. 608 
04 – Dia do aluno (na E.B.2.3 de Perafita) 
06 – 3º Encontro Vicarial 
08 – Reunião de Batismos (em Perafita) 
09 – Escola da Fé 
10 – Peregrinação Nacional Crianças 
10 a 12 – Atividade da Adolescência 
10 a 12 – Acampamento Exploradores 
12 – Batismos (Domingo) 
16 – Escola da Fé (encerramento em Lavra) 
17 – Celebração Penitencial (21h30) 
18 – Encerramento da Catequese (em Matosinhos) 
19 – DIA DAS COMUNIDADES  

  – Peregrinação à Igreja Jubilar 
26 – Passeio dos Catequistas 
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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  


