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Apresentação 
Por  Pe. Luis Mateus  

    O mês de Novembro assinala a conclu-
são do Ano Litúrgico e o Encerramento
do ANO DA FÉ. Desde o dia 11 de
Outubro de 2012 e até ao dia 24 de
Novembro, p.f., a Igreja Católica, por
desafio lançado por Bento XVI na Carta
Apostólica Porta Fidei, tem vivido o Ano
da Fé. Não pode-mos deixar de lembrar
as palavras do Santo Padre: 

   “ 9. Desejamos que este Ano suscite, em cada
crente, o anseio de confessar a fé plenamente e
com renovada convicção, com confiança e
esperança. Será uma ocasião propícia também
para intensificar a celebração da fé na liturgia,
particularmente na Eucaristia, que é «a meta
para a qual se encaminha a acção da Igreja e a
fonte de onde promana toda a sua força». [14]
Simultaneamente esperamos que o testemunho
de vida dos crentes cresça na sua
credibilidade. Descobrir novamente os
conteúdos da fé professada, celebrada, vivida e
rezada [15] e refletir sobre o próprio ato com
que se crê, é um compromisso que cada crente
deve assumir, sobretudo neste Ano.” 

 

COMUNIDADE 
Adiam condimentum  
Purus, in consectetuer 
Proin in sapien. Fusce 
urna magna,ne 
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   Tem sido assim? Aproveitamos, real-
mente? A(s) experiência(s), particulares 
e/ou em comunidade(s) foram ocasião 
de vivência autêntica da Fé? Sinto-me 
com uma Fé mais forte? Esclarecida? 
Capaz de ser, verda-deiramente, 
professada, celebrada, vivida e rezada 

   O Cristão sabe muito bem que o 
caminho continua, sempre com a Meta 
diante dos olhos, e por isso não pára e, 
muito menos, desiste. Por isso não 
podemos deixar de fazer algumas 
apostas, no sentido de formar mais e 
melhor os “agentes da Pastoral”. Assim, 
a Vigararia de Matosinhos, vai levar a 
cabo quatro encontros de formação 
para formadores, dirigidos, por cada 
paróquia, a dois acólitos, dois cate-
quistas, dois leitores, dois elementos da 
pastoral da caridade e aos diretores dos 
coros litúrgicos. 
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CATEQUESE 
  Já com o Ano Catequético lançado, é
bom destacar a importância da Catequese,
como Itinerário de 10 anos, num processo
de Iniciação Cristã, tendo como objetivos
fundamentais a formação e a celebração
dos “mistérios da Fé”. Não pode deixar de
ser um “complemento” à Iniciação Cristã
feita na Família. 

  O calendário para a Ano Catequético já
está a ser entregue aos pais das crianças e
adolescentes, e neste sentido peço a
melhor atenção de todos. 

  Uma das preocupações na organização
do Ano Catequético é agendar as
Celebrações ligadas aos vários catecismos.
Para se poderem preparar bem e viver
como autênticos momentos de Fé e de
Festa. Aqui fica o calendário dessas
Celebrações: 
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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 
• Sábado, das 10h30 às 12h00 (sempre que não haja qualquer Celebração na igreja) 

CELEBRAÇÕES DA CATEQUESE 

Celebração Data

Acolhimento 
Pai-Nosso 

Perdão 
Eucaristia 

Palavra / Bíblia 
Credo 

Profissão de Fé 
Bem-Aventuranças 

Vida 
Compromisso 

Envio 

12 Outubro 2013 
15 Março 2014 
29 Março 2014 

11 e 18 Maio 2014 
23 Novembro 2013 

26 Abril 2014 
04 Maio 2014 
24 Maio 2014 
17 Maio 2014 
31 Maio 2014 
07 Junho 2014 

Encerramento do 
Ano 14 Junho 2013 

A Catequese, ao sábado, 
funcionará nos seguintes horários: 

• 15h00 às 16h00 – 3º, 4º, 
5º e 6º catecismo 

• 16h15 às 17h15 – 1º e 2º 
catecismo 

• 17h30 às 18h 45 – 7º, 8º, 
9º e 10º catecismo 

A Catequese, ao sábado, 
funcionará nos seguintes horários:

• 15h00 às 16h00 – 3º, 4º, 
5º e 6º catecismo

• 16h15 às 17h15 – 1º e 2º
catecismo

• 17h30 às 18h 45 – 7º, 8º, 
9º e 10º catecismo
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No dia 01 de Novembro haverá 
Eucaristias às 08h00 e 19h00.  

No dia 02 de Novembro haverá 
Eucaristia às 10h30 

C
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SOLENIDADE DE 
TODOS OS SANTOS 
  No dia 01 de Novembro, celebra-se, em

toda a Igreja, a Solenidade de Todos os
Santos. 
«Os Santos, tendo atingido pela multiforme
graça de Deus a perfeição e alcançado a
salvação eterna, cantam hoje a Deus no Céu,
o louvor perfeito e intercedem por nós. 

 A Igreja proclama o mistério pascal,
realizado na paixão e glorificação deles com
Cristo, propõe aos fiés os seus exemplos, que
conduzem os homens ao Pai por Cristo; e
implora, pelos seus méritos, as bênçãos de
Deus. 

  Segundo a sua tradição, a Igreja venera os
Santos e as suas relíquias autênticas, bem
como as suas imagens. É que as festas dos
Santos proclamam as grandes obras de Cristo
nos Seus servos e oferecem aos fiéis os bons
exemplos a imitar» (Constituição Litúrgica, nº
104 e 111). 

COMEMORAÇÃO DE 
TODOS OS FIÉIS 
DEFUNTOS 
   Dia 02 de Novembro faz-se Memória de 
Todos os Fiéis Defuntos. Neste dia celebra-se 
a Missa de Defuntos. 
Depois de ter cantado a glória e a felicidade 
dos Santos que «gozam em Deus a serenidade 
da vida mortal», a Liturgia, desde o início do 
século XI, consagra este dia à memória dos 
fiéis defuntos. 

  É uma continuação lógica da festa de Todos 
os Santos. Se nos limitássemos a lembrar os 
nossos irmãos Santos, a Comunhão de todos 
os crentes em Cristo não seria perfeita. Quer 
os fiéis que vivem na glória, quer os que 
vivem na purificação, preparando-se para a 
visão de Deus, são todos membros de Cristo
pelo Baptismo. Continuam todos unidos a nós. 
A Igreja peregrina não podia, por isso, 
celebrar a Igreja da glória, esquecer a Igreja 
que se purifica no Purgatório. 
É certo que a Igreja, todos os dias, na Missa, 
ao tornar sacramentalmente presente o 
Mistério Pascal, lembra «aqueles que nos 
precederam com o sinal da fé e dormem agora 
o sono da paz» (Prece Eucarística 1). Mas, 
neste dia, essa recordação é mais profunda e 
viva. 

   O Dia de Fiéis Defundos não é dia de luto e 
tristeza. É dia de mais íntima comunhão com 
aqueles que «não perdemos, porque 
simplesmente os mandámos à frente» (S. 
Cipriano). É dia de esperança, porque 
sabemos que os nossos irmãos ressurgirão em 
Cristo para uma vida nova. É, sobretudo, dia 
de oração, que se revestirá da maior eficácia, 
se a unirmos ao Sacrifício de reconciliação, a 
Missa. 
No Sacrifício da Missa, com efeito, o Sangue 
de Cristo lavará as culpas e alcançará a 
misericórdia de Deus para os nossos irmãos 
que adormeceram na paz com Ele, de modo 
que, acabada a Sua purificação, sejam 
admitidos no Seu Reino. 

 



  AGENDA 
 

Dia 02 – Festival de Teatro 
Dia 05 – Direção do Agrupamento 608 
Dia 06 – Missa + Exposição do Santíssimo 
Dia 06 – Reunião de Batismos (em Perafita) 
Dia 09 – Atividade da Adolescência 
Dia 09 – Festival de Teatro 
Dia 10 a 17 – Semana dos Seminários 
Dia 10 – Missa Agr. 608 
Dia 10 – Batismos 
Dia 15 – Oração de Taizé (em Lavra) 
Dia 16 – Encontro de Catequistas (não há Catequese) 
Dia 16 – Festival de Teatro 
Dia 18 – Formação Vicarial
Dia 19 – Vicentinos 
Dia 23 e 24 – Formação Acólitos 
Dia 23 – Festa da Palavra (4º ano) 
Dia 23 – Encerramento do Festival de Teatro 
Dia 23 – Magusto Vicarial (Jovens – Vigararia) 
Dia 24 – Solenidade de Cristo Rei 
Dia 24 – Encerramento do ANO DA FÉ 
Dia 26 – Reunião Geral Catequistas 
Dia 30 – Noite Gastronómica (Pioneiros) 
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Para ficares melhor informado sobre a Comunidade visita:
https://sites.google.com/site/paroquiadeperafita/ 
http://www.facebook.com/paroquias.mamede.perafita?fref=ts 

Paróquia de Perafita
Largo da Igreja

4455-469 PERAFITA

Telf. 229 996 730
 paroquiaperafita.geral@gmail.com

 


