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Por  Pe. José Barros
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O Papa Francisco apela novamente à alegria e à santidade. No Porto alegramo-nos com
a entrada de D. Manuel Linda, no dia 15 de Abril, na Sé do Porto e com os seus propósitos
eclesiais.

Os projetos comunitários e holísticos cedem, demasiadas vezes, o lugar a uma sociedade
emotiva, “light” e subjetivista (o contrário de objetividade). A diversão é mais importante
do que o compromisso? A desconstrução é uma erosão louvada!? A responsabilidade e o
passado são diluídos no entretenimento? Qual o proveito cultural e caritativo? Assiste-se a
uma cultura de banalização do ordinário ou da amável santidade? (cf. Luís Martinez Sistach
Org. “A Pastoral das Grandes Cidades”, 2016, Paulus editora, pág.109). Que
futuro damos à santidade, à verdade e à honestidade?

Urge uma sábia hierarquia de valores. Cada um poderá fazer o que quiser, desde que o
faça sem alguma violência e respeitando os outros? Exceto se forem zonas de vida noturna
em que os idosos sem recursos aguentam tudo, sendo, naturalmente, obrigados a sair para
outras zonas. Cada um pode fazer o bem e subir ao degrau amável da qualidade de vida e
da santidade. O individualismo da razão, que por si só não é mau, foi substituído pelo
individualismo da vontade ou da exigência (alienada da noção de dever). É necessário
passar dos direitos individuais aos direitos comunitários, ecológicos e mundiais,
sustentáveis e respeitadores das gerações futuras. O bem estar e o sentir-se bem precisam
do “amor perfeito”, de fazer o bem, bem feito. (cf. Luís Martinez Sistach Org. “A Pastoral
das Grandes Cidades”, 2016, Paulus editora, pág. 112).

“Alegrai-vos e exultai” é o título da terceira exortação apostólica sobre o chamamento à
santidade no mundo atual, onde o Papa francisco afirma que o seu “objetivo é humilde:
fazer ressoar mais uma vez o chamamento à santidade, procurando encarná-lo no contexto
atual, com os seus riscos, desafios e oportunidades, porque o Senhor escolheu cada um de
nós “para ser santo e irrepreensível na sua presença, no amor” (cf. Ef 1, 4)». Propõe,
ainda, um modelo cristão de felicidade como alternativa ao consumismo, à pressa e à
indiferença face ao outro, assim como, defende a necessidade de travar a “corrida febril” da
sociedade contemporânea para recuperar espaço para Deus e tempo para os outros.

https://www.timeshighereducation.com/news/individualism-explains-uks-failure-to-translate-research



Homenagem Pe. Heitor e seus colaboradores

CARTÓRIO PAROQUIAL
• Terça-feira, das 17h00 às 19h30
•Quinta-feira, das 17h00 às 19h30
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O Padre Heitor nasceu a 7 de Agosto de 1929, sendo
ordenado presbítero a 02 de Agosto de 1953. Foi Pároco em
S. Mamede de Perafita de 1962 a 1973. As exéquias deste
pároco tiveram lugar dia 25 de Maio 2016, às 15h00m, na
Paróquia da Senhora do Porto, presididas pelo senhor D.
António Francisco. O funeral seguiu para Gôve, Baião onde
está sepultado.
Será prestada uma devida homenagem aos colaboradores
destas obras que contará com o seguinte programa:

20 de Maio: 18h00 – Dia Cheio de Música com Concerto Temático:
“Bernstein”, no Auditório do Salão Paroquial de Perafita

23 de Maio: 19h00 – Eucaristia Solene presidida pelo Rev.do Manuel Dias
da Silva, na Igreja Paroquial

24 de Maio: 14h30 – Recitação do Terço, na Igreja Paroquial e romagem
e oração no cemitério de Perafita

25 de Maio: 11h00 – ida ao cemitério a Gôve, Baião, para oração e colocação
de ramos de flores;

21h30 – Momento cultural com apresentação do diagnóstico
da Igreja matriz e com Escola de Música de Perafita, na igreja e
GÊTÊPÊPÊ, com breve encenação no adro

01 de Julho, dia do Padroeiro: Descerrar de uma placa em bronze no
Auditório do Salão Paroquial de Perafita

Com este trabalho em bronze do escultor Bruno Marques da Cunha a comunidade
perpetuará os colaboradores destas obras de remodelação da sacristia, da nova
residência e do salão, atribuindo o nome do pároco ao salão.

17º Dia Diocesano da Família
A 27 de Maio de 2018 vamos celebrar na
Festividade da Santíssima Trindade o Dia Diocesano
da Família, no qual homenageamos os casais que, ao
longo deste ano, perfazem 10, 25, 50 e 60 anos
de vida matrimonial e que por isso receberão uma
bênção personalizada do Senhor Bispo.

Inscrições até 11 de Maio.



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

•Domingos às 10h00

Intenções do Santo Padre - Maio e Junho
A intenção para a evangelização – A missão dos leigos - Para que os fiéis
leigos realizem a sua missão específica colocando a sua criatividade ao serviço dos
desafios do mundo atual.

A intenção universal – As redes sociais – Para que as redes sociais favoreçam a
solidariedade e o respeito pelo outro na sua diferença.
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A espiritualidade da liturgia não se encontra nas rubricas nem nas cerimónias,
mas na vida em Cristo, que tem o seu início e o seu termo nos ritos e
nas preces.”
Para mais informações e inscrições visite o sítio: http://liturgia.pt/enpl/

44º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica
O Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, em Fátima
de 23-27 de Julho 2018, “é uma proposta de reflexão
sobre as práticas litúrgicas em Portugal. (…) Este ano
vamos abordar a questão da Liturgia e Espiritualidade.
Onde se encontra a espiritualidade da liturgia? Na Carta
aos Romanos, S. Paulo resume a espiritualidade da
liturgia cristã: «Peço-vos, irmãos, pela misericórdia de
Deus, que vos ofereçais a vós mesmos como sacrifício
vivo, santo, agradável a Deus.» (Rom 12,1).

3º Encontro Vicarial 2017/2018
O 3º Encontro Vicarial do ano pastoral 2017-2018, terá o
tema: "Os pobres não podem esperar: Co-responsa-
bilidade: Políticas sociais e Práticas Pastorais” e
decorrerá no Salão Nobre da Câmara Municipal de Matosinhos
no dia 14 de Maio às 21h30.
São convidados o Dr. Paulo Rangel (Eurodeputado) e Dom Pio
Alves (Bispo Auxiliar do Porto). O debate será moderado
por Dr. Eduardo Pinheiro (Vice Presidente da Câmara de
Matosinhos).

Dia 16 de Junho pelas 21h30, o GÊTÊPÊPÊ promove um
espetáculo solidário no Auditório do Salão Paroquial de
Perafita. As receitas reverterão a favor da Unidade Pastoral
dos Estabelecimentos Prisionais do Porto (Santa Cruz do
Bispo Feminino e Pj do Porto).

Espetáculo Solidário



AGENDA

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

01 – 3ª Caminhada na Fé – Região Sul (Serra da Freita)- SDPJ
02 – Dia do aluno – “Jesus brinca na Escola” (catequese vai à escola)
06 – Missa e Adoração Santíssimo (Zeladoras, Vicentinos e Pastoral Familiar)
06 – Reunião de Batismos em Lavra
06 – Reunião de Direção do CNE
08 – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
08 – Jornada Mundial de Oração pela santificação dos sacerdotes
08 – Celebração diocesana do Apostolado da Oração (Igreja do Bom Pastor, Ermesinde)
09 e 10 – Venda de compotas dos Lobitos e Atividade/retiro (Adolescência)
10 – Peregrinação nacional crianças a Fátima
10 – Reunião mensal da Pastoral Familiar
13 a 16 – Cursilhos para Homens
14 – Escola da Fé (Perafita; encerramento)
16 – Encerramento Paroquial da Catequese e do Grupo de Jovens
16 – Espetáculo Pastoral Penitenciária -GETEPEPE
16 – Arraial de S. João do Agrupamento 608
17 – Assembleia Vicarial
20 – Reunião Geral de Catequistas
21 – Rogai
23 – Audição dos alunos da Escola de Música – Final do 3º Período (11h00)
30 e 01/07 – 4ª Caminhada na Fé – Região Norte (Serra de Valongo) – SDPJ

01 – Atividade Vicarial dos Acólitos na Senhora da Hora
02 – Missa e Adoração ao Santíssimo (Zeladoras, Vicentinos e Pastoral Familiar)
02 – Confissões (6º ano da Catequese) às 18:30
02 – Reunião de Batismos em Perafita
02 – Reunião Direção do CNE
05 – Encontro Vicarial da Adolescência
05 – Confissões (3º ano da Catequese)
06 – Profissão de Fé (6º ano) – 11h30
07 – Última sessão de formação da Escola Vicarial da Caridade
10 – Escola da Fé (Perafita)
11 – XXXVIII Aniversário do Agrupamento 608
12 – Terço na Vila e Procissão de Velas – Ribeiras
12 – Festa da Vida (8º ano)
13 – Eucaristia de Aniversario do Agrupamento 608 – Promessas
13 – Solenidade Ascensão do Senhor e Festa da Eucaristia (3º ano) – 11h30
13 – Reunião mensal da Pastoral Familiar
13 a 20 – Semana da Vida
14 – 3.º Encontro Vicarial de formação aberta
19 – Vigília de Pentecostes – Igreja dos Paus - Guifões
19 – Festa do Envio (10º ano)
19 – 2ª Caminhada na Fé – Região Norte (Paços de Ferreira) – SDPJ
19 e 20 – Acampamentos dos Caminheiros
20 – Solenidade do Pentecostes e Festa da Eucaristia (3º ano) – 11h30
20 – Dia Cheio de Música e VI Concerto Temático “Bernstein”, no Auditório
21 – Encerramento da Escola Vicarial da Caridade
22 – Feriado do Senhor de Matosinhos
23 – Missa de Homenagem ao Padre Heitor Carvalho Vieira Pinto (19h00)
24 – Escola da Fé (Lavra)
26 – Festa do Compromisso (9º ano)
27 – Solenidade da Santíssima Trindade
27 – Dia Diocesano da Família – Pavilhão Multiusos – Gondomar
31 – Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo

JUNHO

MAIO

mailto:paroquiaperafita.geral@gmail.com

