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“Movidos pelo Amor de Deus”, disse o admirável Dom António Francisco
dos Santos, na peregrinação diocesana, 9 de Setembro, em Fátima, ”(…)
Não podemos viver distantes dos dramas humanos, nem ficar insensíveis
aos seus clamores e indiferentes aos seus desafios. (…) Temos de entrar
em contacto com a vida concreta dos outros e manifestar a força da
ternura e da bondade de Deus.” Nestas celebrações dos 20 anos do
nascimento do grupo de teatro GETEPEPE, sob o impulso do Padre
Mateus, e dos 35 anos da Conferência de S. Vicente de Paulo, e dos 44
anos do grupo coral de Perafita, como duas das paixões do Padre Ângelo,
com muito louvor, deixamos alguma reflexão sobre estas realidades que
nos desafiam. Quando ingressamos num espaço da catequese, auditório
ou numa igreja, as diferenças unem-se no apelo à participação na
grandeza da alma humana. A formação em Escola de Música de Perafita
ou em Agrupamento de Escuteiros relembra-nos a necessidade do
admirável e invisível espírito de Missão para devolver a dignidade de
imagem e semelhança de Deus a cada pessoa humana, de modo
especial, a mais pobre. Convidar e sair ao encontro do outro,
amavelmente, move-nos!

https://www.linkedin.com/pulse/happy-friendship-day-sujit-adhikari/



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

DESTAQUE
Semana de Oração pelos Seminários
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Três Encontros Vicariais de Formação Aberta

Nesta Semana de Oração pelos Seminários, de 11 a 19 de Novembro,
somos convidados a entrar na intimidade com o Senhor, em ordem à
missão, no fim da missa das 19 horas do dia 15, quarta de modo especial.
Ao rezarmos pelos nossos seminários e pelos seus alunos e formadores,
recordemos que o sacerdócio cumpre o mandato do serviço. Surgirá em nós
o apelo da Mãe de Jesus: “Fazei o que Ele vos disser”.

O primeiro encontro será a 13 novembro, às 21h30, no Centro Social e
Paroquial de Santa Cruz do Bispo, com um debate, que terá como título: “Os
pobres não podem esperar. Pobreza(s) em Matosinhos”.

A Equipa Vicarial de Pastoral Social deverá propor os temas para os
segundo (19 de fevereiro) e terceiro (14 de maio) encontros e ver como
dinamizar as paróquias a partir destas reflexões.

Realizar-se-á nas instalações do Centro Paroquial do Padrão da Légua, às
21h00, com os temas iniciais e datas seguintes:
• 27 novembro: O amor cristão;

Escola Vicarial da Caridade

Adolescência e Infância Missionária

• 04 dezembro: A prática do amor, pela Igreja,
enquanto comunidade de amor;

• 11 dezembro: O Hino à Caridade (I Cor 13): a
Magna carta de todo o serviço eclesial;

• 08 janeiro: O que é a Doutrina Social da Igreja:
pressupostos históricos e programáticos;…

Encerrará no dia 21 de maio de 2018.

Um agradecimento pelas diversas iniciativas de oração e promoção da realidade
das Missões, no final do mês de outubro, cujo lema foi dedicado à paz e a Maria,
exprime-se nesta confiança em Deus, Senhor do “atrium” dos gentios. Este clima de
promoção e defesa da igual dignidade da pessoa humana continua nos mealheiros
solidários da Infância Missionária de recolha de fundos. Estes serão devolvidos no
ofertório eucarístico do dia de reis ou Epifania de 2018 a entregar, posteriormente,
no Paço Episcopal para as Obras Missionárias Pontifícias.



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

Intenções do Santo Padre - Novembro e Dezembro
A intenção para a evangelização – Pelos cristãos na Ásia, para que,
testemunhando o Evangelho com palavras e obras, favoreçam o diálogo, a paz e a
compreensão recíproca, sobretudo com aqueles que pertencem a outras religiões.

A intenção universal – Pelos idosos, para que, sustentados pelas famílias e pelas
comunidades cristãs, colaborem com a sua sabedoria e experiência na transmissão
da fé e na educação das novas gerações.

Pastoral Juvenil da Vigararia de MatosinhosC
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A Pastoral Juvenil da Vigararia de Matosinhos criou equipas para preparar:

Dia Vicarial de Reflexão
Dia 01 de Dezembro, entre as 09h20 e as 17h30, decorrerá o Dia Vicarial de

Reflexão para os coralistas e leitores da Vigararia, no Centro Social João
Paulo II, na Apúlia, Esposende.

Os membros dos grupos da pastoral socio-caritativa, terão também
oportunidade de se reunir na Casa Diocesana de Vilar para o mesmo efeito.

Uma vez que os catequistas já fizeram formação a 23 de Setembro,
acrescentar-se-á a proposta de integrarem os grupos anteriores, uma outra
formação vicarial futura, ou o retiro diocesano (de 26 a 28 de janeiro),
sobre Bíblia e espiritualidade.

• o CAFé - Curso de Animação da Fé com caminhadas a 14 e 15 de Abril,
com chegada marcada para a Sé na festa das Missões;

• Vigília de Pentecostes, igreja dos Paus, a 19 de maio;
• a Caminhada de Santiago de 3 a 11 de setembro 2018; …

O Papa Francisco decidiu convocar para outubro de 2018 a 15ª assembleia geral
ordinária do Sínodo dos Bispos, dedicada ao tema ‘Os jovens, a fé e o discernimento
vocacional’, para “acompanhar os jovens no seu caminho existencial rumo à
maturidade, para que, através de um processo de discernimento, possam descobrir
o seu projeto de vida e realizá-lo com alegria, abrindo-se ao encontro com Deus e
com os homens, participando ativamente da edificação da Igreja e da sociedade”.



AGENDA
NOVEMBRO

01 – Dia de Todos os Santos (Lavra 9h00; Perafita 10h30m)
02 – Dia Fiéis Defuntos
03 – Reunião interparoquial preparação de batismos - Lavra
04 – XIX Fórum Ecuménico Jovem – Braga
08 – Adoração ao Santíssimo (Grupo de Leitores)
08 – Escola da Fé (Perafita)
11 – Magusto – Grupo de Jovens “Mãos de Deus” (15h00 na eira)
11 e 12 – Jornadas Nacionais da Pastoral Familiar – Fátima (SDPF)
11 e 12 – Acampamento do Agrupamento de Escuteiros 
12 – Reunião mensal da Pastoral Familiar
12 a 19 - Semana dos Seminários
13 - Encontro vicarial formação: Pobreza em Matosinhos -S.ta Cruz Bispo
17 a 19 – Formação de animadores de grupos de jovens (encontro nº 1) 

-Colégio do Sardão, Gaia - SDPJ
18 - Festa da Entrega da Bíblia (4º ano)
18 e 19 – Acantonamento dos Exploradores
19 – 1.º Dia Mundial dos Pobres
20 – Abertura da Escola da Caridade vicarial
20 a 24 – 1º turno do retiro para o Clero – Soutelo, Braga
22 – Escola da Fé (Lavra)
25 – Encontro Jovens Universitários. Bênção dos universitários (19h00)
25 – Encerramento do XIII Festival Teatro
25 – Noite gastronómica dos Pioneiros
25 e 26 – Venda de compotas dos Lobitos
26 – Solenidade de Cristo Rei e Senhor do Universo. 
28 – Reunião Geral de Catequistas (preparar Advento)

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

DEZEMBRO

01 – Dia Vicarial de Reflexão para agentes pastorais – recoleção vicarial.
03 – I Domingo de Advento (Ano B) e concerto da Escola de Música de Perafita
03 – Eucaristia com o Agrupamento 608 – animada pelos Dirigentes
06 – Missa e Adoração Santíssimo (MEC) e reunião interparoquial prep. Batismos
08 – Solenidade da Imaculada Conceição e Bênção das Grávidas - 10h30. 

Ordenação de diáconos permanentes;
08, 09 e 10 – Acampamento dos Exploradores e Caminheiros
10 – Reunião mensal da Pastoral Familiar
13 – Escola da Fé (Perafita)
14 – 3º Encontro: Ser Família auditório de Perafita
16 – Noite de Fados – Exploradores
16 – Audição dos alunos da Escola de Música – Final do 1º Período (11h00)
16 e 17 – Acantonamento dos Lobitos e acampamento dos Pioneiros
17 – Luz da Paz de Belém
18/12 a 01/01 – Peregrinação da Confiança Taizé – Basileia (SDPJ)
21 – Cantares Ecuménicos de Natal – Porto
22/23 – Pão-de-ló dos Caminheiros
23/24 – Cabaz de Natal dos Escuteiros
25 – Solenidade do Natal do Senhor
27 – Escola da Fé (Lavra)
31 - Festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José – Eucaristia e Bênção das crianças 

até aos cinco anos, 10h30. Encontro com responsáveis das Sagradas Famílias


