
COMUNIDADE 

 

Apresentação 
Por  Pe. Luis Mateus  

   Em pleno Natal, no Domingo da Sagrada Família de Jesus, 
Maria e José, preparamo-nos para receber o Ano Novo! 
Renovam-se os votos, fazem-se promessas, sussurram-se os 
desejos...  

Que espaço quero que Jesus ocupe na minha vida ao longo 
deste Ano 2014? Que estou disposto(a) a fazer para “crescer na 
Fé” e manter acesa a Sua Luz? 
   A Comunidade continua a ser espaço de crescimento e 
vivência da Fé Cristã, precisando de contar com todos e cada 
um, dos carismas e dons, colocados ao serviço. Apenas e só 
com a verdade e na verdade se podem construir, de maneira 
sólida, as coisas mais importantes da vida. É aqui que eu tenho 
de aceitar a presença deste “Deus connosco” no coração e 
pensamento, deixar-me iluminar pela Sua Luz e guiar-me pela 
Sua Palavra. 
   As realidades por que passamos, sejam elas mais tristes e 
preocupantes, ou alegres e esperançosas, nos aproximem de 
Deus e dos amigos, e nos levem a um verdadeiro testemunho 
de Fé.  
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O Papa Francisco publicou a Mensagem para o Dia Mundial da Paz, dia 
01 de Janeiro de 2014. Ficam aqui alguns excertos: 

DESTAQUE Dia Mundial da Paz 

Fraternidade, Fundamento e Caminho para a Paz 

«Onde está o teu irmão?» (Gn 4, 9) 

“1. Nesta minha primeira Mensagem para o Dia Mundial da Paz, desejo 
formular a todos, indivíduos e povos, votos duma vida repleta de alegria e 
esperança. Com efeito, no coração de cada homem e mulher, habita o 
anseio duma vida plena que contém uma aspiração irreprimível de 
fraternidade, impelindo à comunhão com os outros, em quem não 
encontramos inimigos ou concorrentes, mas irmãos que devemos acolher e 
abraçar. 
Na realidade, a fraternidade é uma dimensão essencial do homem, sendo 
ele um ser relacional. A consciência viva desta dimensão relacional leva-
nos a ver e tratar cada pessoa como uma verdadeira irmã e um verdadeiro 
irmão; sem tal consciência, torna-se impossível a construção duma 
sociedade justa, duma paz firme e duradoura.  

2. Para compreender melhor esta vocação do 
homem à fraternidade e para reconhecer de 
forma mais adequada os obstáculos que se
interpõem à sua realização e identificar as 
vias para a superação dos mesmos, é 
fundamental deixar-se guiar pelo conhe-
cimento do desígnio de Deus, tal como se 
apresenta de forma egrégia na Sagrada 
Escritura. 

«E vós sois todos irmãos» (Mt 23, 8) 
3. Surge espontaneamente a pergunta: poderão um dia os homens e as 
mulheres deste mundo corresponder plenamente ao anseio de fraternidade, 
gravado neles por Deus Pai? Conseguirão, meramente com as suas forças, 
vencer a indiferença, o egoísmo e o ódio, aceitar as legítimas diferenças que 
caracterizam os irmãos e as irmãs? 

A fraternidade, fundamento e caminho para a paz 
4. Suposto isto, é fácil compreender que a fraternidade é fundamento e 
caminho para a paz. As Encíclicas sociais dos meus Predecessores oferecem
uma ajuda valiosa neste sentido. Basta ver as definições de paz da Populorum 
progressio, de Paulo VI, ou da Sollicitudo rei socialis, de João Paulo II.  

A fraternidade, premissa para vencer a pobreza 



C
OO

M
U

NN
ID

A
D

E
  

JA
N

E
IR

O
 D

E
 2

01
4 

5. Na Caritas in veritate, o meu Predecessor lembrava ao mundo que uma 
causa importante da pobreza é a falta de fraternidade entre os povos e entre
os homens. Em muitas sociedades, sentimos uma profunda pobreza
relacional, devido à carência de sólidas relações familiares e comunitárias;
assistimos, preocupados, ao crescimento de diferentes tipos de carências,
marginalização, solidão e de várias formas de dependência patológica. Uma 
tal pobreza só pode ser superada através da redescoberta e valorização de
relações fraternas no seio das famílias e das comunidades, através da
partilha das alegrias e tristezas, das dificuldades e sucessos presentes na
vida das pessoas.

A redescoberta da fraternidade na economia 
6. As graves crises financeiras e económicas dos nossos dias – que têm a sua 
origem no progressivo afastamento do homem de Deus e do próximo, com a 
ambição desmedida de bens materiais, por um lado, e o empobrecimento das 
relações interpessoais e comunitárias, por outro – impeliram muitas pessoas a 
buscar o bem-estar, a felicidade e a segurança no consumo e no lucro fora de 
toda a lógica duma economia saudável.  

A fraternidade extingue a guerra 
7. Ao longo do ano que termina, muitos irmãos e irmãs nossos continuaram a 
viver a experiência dilacerante da guerra, que constitui uma grave e profunda 
ferida infligida à fraternidade. 

A corrupção e o crime organizado contrastam a fraternidade 
8. O horizonte da fraternidade apela ao crescimento em plenitude de todo o
homem e mulher. As justas ambições duma pessoa, sobretudo se jovem, não 
devem ser frustradas nem lesadas; não se lhe deve roubar a esperança de podê-
las realizar. A ambição, porém, não deve ser confundida com prevaricação; pelo 
contrário, é necessário competir na mútua estima (cf. Rm 12, 10).  

A fraternidade ajuda a guardar e cultivar a natureza 
9. A família humana recebeu, do Criador, um dom em comum: a natureza. A visão 
cristã da criação apresenta um juízo positivo sobre a licitude das intervenções na 
natureza para dela tirar benefício, contanto que se atue responsavelmente, isto é,
reconhecendo aquela «gramática» que está inscrita nela e utilizando, com 
sabedoria, os recursos para proveito de todos, respeitando a beleza, a finalidade e
a utilidade dos diferentes seres vivos e a sua função no ecossistema. Em suma, a
natureza está à nossa disposição, mas somos chamados a administrá-la 
responsavelmente.  

Conclusão 
10. Há necessidade que a fraternidade seja descoberta, amada, experimentada, 
anunciada e testemunhada; mas só o amor dado por Deus é que nos permite 
acolher e viver plenamente a fraternidade.” 



 

 

  AGENDA 
01 – Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 
04 – Recomeço da catequese 
04 – Ceia de Reis dos catequistas 
05 – Epifania do Senhor 
05 – Janeiras e Almoço de Reis do Agrupamento 
 608 
05 – XI Encontro Cantares Janeiras 
05 – Concerto de Reis (na igreja, 18h00) 
05 – Ceia de Reis do Grupo Coral Paroquial 
07 - Vicentinos 
07 – Direção Agrupamento 608 
08 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 
10 – Jantar do CSPPAFP 
11 – Festa da Adolescência 
12 – Batismo de Jesus 
12 – Batismos (Domingo) 
15 – Equipa Vicarial de Acólitos (Lavra) 
17 – Oração de Taizé (Lavra) 
18 – Batismos (Sábado) 
18 – Conselho Pastoral Paroquial  
20 – Formação Vicarial 
18/Jan. a 07/Fev. – Teatro “O Sonho” 
18-25 – Semana da Unidade dos Cristãos 
19 – Dia de Campo (Lobitos) 
19 – Manhã de Campo (Caminheiros) 
21 – Vicentinos 
25 – Noite da Francesinha (Exploradores) 
26 – Missa Agr. 608 
30 – Aniversário do falecimento do Pe. Ângelo 
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Paróquia de Perafita 
Largo da Igreja 

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 


