
COMUNIDADE

Apresentação
Por  Pe. José Barros
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"Quando a Bíblia questiona a nossa violência” prolonga a interrogação sobre a
(im)paciência e a preguiça quanto à nossa participação cívica e dominical. Confrontados
com uma sociedade lenta em cuidar dos cuidadores, combatamos, também, as causas do
stress na estrada, ou do aborto, ou da violência doméstica, ou da banalização da
imaturidade.

Louvamos os S. Mamedenses pela paz social e, agradecidos, enalteçamos cada instante
de dedicação neste ano Pastoral 2017-18 na liturgia, no sócio-caritativo, na educação
cristã. A responsabilidade dos grupos, a proteção de dados pessoais, o diagnóstico do
edifício da igreja, o agir simbólico, assim como as férias, merecidas e recuperadoras, sejam
abençoadas pela formação, pela cultura cristã,... em movimentados encontros, ou em
contemplativos momentos, em purificadoras caminhadas, ou visitas a isolados com ajudas
eficazes,...

Não cumprimos todos os objetivos contabilísticos ou inventariação,… mas promover o ser
humano, é santidade e bem aventurança! Peregrinaremos com os jovens, agradecidos pelos
sábios colaboradores! Assumimos as perdas e cuidamos dos batimentos bondosos e
pacíficos, como os dos sinos.

O Conselho Paroquial de Pastoral termina mandato até finais de 2018 e haverá eleições
para mais três anos nos diferentes grupos por voto secreto. O CPP, enquanto órgão
permanente, representativo e consultivo, compete: animar a Paróquia como comunidade
eclesial; analisar e examinar, após informação conveniente, a realidade da comunidade
paroquial sob todos os aspetos, bem como a do povo que esta há-de evangelizar e procurar
as respostas pastorais mais adequadas; coordenar as ações que forem programadas no
âmbito da pastoral paroquial, tendo em conta os objetivos pastorais preferenciais da
diocese e a programação da Vigararia, que é a unidade básica da pastoral de conjunto;
Incentivar a cooperação entre todos os organismos (grupos, movimentos) paroquiais;
promover e manter a ligação com os órgãos pastorais e nível vicarial, regional e diocesano;
rever, no fim do ano, a atividade pastoral realizada e o cumprimento do plano pastoral
geral da Paróquia.

Aos que terminam o seu mandato agradecemos o trabalho generoso e a apurada
calendarização das próximas atividades 2018-19.

https://www.esglesiabarcelona.cat/es/actualitat/gozar-del-silencio-contemplativo/



Matrículas da Catequese 2018/2019

CARTÓRIO PAROQUIAL

• Terça-feira, das 17h00 às 19h30

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30
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As matrículas da catequese para os meninos(as)
que fazem 6 anos de idade até ao final do ano são
feitas no cartório Paroquial, às terças e quintas-
feiras, no horário de atendimento das 17h00 às
19h00.

Para a inscrição, devem vir os pais e trazer consigo,
a cédula da vida cristã e €12,00.

Dia das Avós
O Dia das Avós, 26 de julho, convida a recordar os ilustres no centenário de Dom

António Barroso, como motivo à conversa sobre os colaboradores do Pe Heitor ou Pe
Ângelo, os fundadores da CSVP como Helena Sampaio, ou Conceição,… não só para
recordar, mas também para os visitar. Porque não gravar o testemunho de ilustres
desconhecidos, ou isolados avós? Entregar excertos da mensagem papal para o dia dos
avós é um dos desafios.

Entre nós às 10h30 a Banda da GNR atuará no Centro de Dia e às 18h30 teremos a
Missa de S. Joaquim e Santa Ana, na igreja de Lavra.

Retábulo do altar-mor
A proposta para a intervenção de conservação e restauro do

retábulo do altar-mor, em Perafita em 2018-19, visa
primordialmente a restituição da sua estabilidade física e
química a par da restituição dos seus valores estéticos. Segundo
Alexandre Maniés, esta vai ao encontro da retórica de Cesar
Brandi, em que se deve conservar o objeto como

O restauro deve ser considerado como um ato de conhecimento, pois contribui para a
compreensão da obra na sua totalidade histórica, pois foi sujeito a modificações no
decorrer dos séculos. Deve-se optar por uma metodologia válida para a restituição de
uma leitura unitária da obra na sua componente estrutural, forma e cor, nos limites
consentidos.

um documento do passado, pois no momento de restauro, a obra de
arte é apreciada pela sua forma material e na dualidade estética e
histórica de modo a transmiti-la para o futuro. O trabalho a
desenvolver revê-se totalmente na definição do conceito de restauro
da ECCO – “European Confederation of Conservator-Restors’
Organizations”, em que a intervenção consiste na ação direta sobre
os bens culturais danificados ou deteriorados, com o intuito de
facilitar a sua compreensão, respeitando dentro dos limites possíveis,
o seu aspeto estético, histórico e integridade física.



HORÁRIO DAS MISSAS

• Sábados às 19h00 

• Domingos às 10h30

Intenções do Santo Padre – Julho e Agosto

A intenção para a evangelização – Os sacerdotes na sua missão pastoral - Para
que os sacerdotes que vivem o seu trabalho pastoral com dificuldade e na solidão se
sintam ajudados e confortados pela amizade com o Senhor e com os irmãos.

A intenção universal – As famílias, um tesouro – Para que as grandes escolhas
económicas e políticas protejam a família como um tesouro da humanidade.
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Dia das Comunidades 2018
O Pe. Luís Mário resolutamente convidou-nos para a participação na eucaristia

dominical da comunidade arouquense a 15 de Julho 2018, o Dia das Comunidades,
aquando da peregrinação ao Mosteiro de Santa Maria de Arouca, cujo padroeiro é
S. Bartolomeu, abrigando o túmulo de Santa Mafalda. Inscreveram-se mais de
uma centena de pessoas no dia da final do mundial de futebol.

O Programa tem o seguinte horário:

CNE com o coração de Marcel Callo

As oportunidades em “Montes”, o zumba dos lobitos, o acampamento em Vieira do
Minho, o abrigo dos caminheiros,… valoriza o amadurecimento das sessões e das
pessoas. “O Coração será, então, o mais íntimo da nossa essência, a partir do qual,
unidos pelo mesmo ideal e os mesmos objetivos, através da prática da Boa Ação, vivendo
em campo e de harmonia com o mundo que nos rodeia e na fidelidade à Lei e Promessa,
seremos capazes de sentir a Marca e deixar Marca: A Marca de um Escutismo de verdade
na Região do Porto! (…) A vivência da Lei e Promessa será inspirada em Marcel Callo: o
seu coração ficou marcado em jovem pela Promessa e a Lei, o seu coração abriu-se aos
demais nas situações mais difíceis, ajudando os injustiçados e dando testemunho de Fé
quando cativo em campo de concentração.”

09h00 – Saída de Lavra;

09h15 – Saída de Perafita;

11h00 – Eucaristia – Mosteiro de Arouca;

12h30 – Almoço; 14h00 – Visita à cidade a pé

(mosteiro, jardim da rainha, Calvário,...;

15h30 – visita guiada ao mosteiro; Subida de

autocarro à Senhora da Mó (aberta até 18h).

https://portal.tribunadolitoral.com/2017/10/14/horario-de-verao-tem-inicio-neste-fim-de-semana/

Eucaristias – Horário de Verão 2018

O Horário das missas de Verão em Perafita, ao sábado,
mantém-se às 19h00, enquanto que ao domingo passa a ser
às 10h30.



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

30/07 a 04/08 – ACAREG
01 – Reunião Batismos (Lavra)
05 – Festa da Transfiguração do Senhor
06/08 a 12/08 – ACAVE
15 – Solenidade da Assunção de Nossa Senhora
26 – Encontro de Dirigentes
31 – Centenário da morte de Dom António Barroso

01 – São Mamede e Magazine Nº1
03 – Reunião Conferência São Vicente Paulo
04 – Missa e Adoração ao Santíssimo (Todos os organismos)
04 – Reunião de Batismos (Perafita)
04 – Reunião CNE
07 – Crisma Vicarial (S. Mamede Infesta)
07 – Zumba - Lobitos
08 – Eucaristia dominical, 10h30 (Começa este domingo até início 

de Outubro)
08 – Ordenações – Sé do Porto da parte de tarde
08 – Reunião mensal da Pastoral Familiar
11 – 125 anos Conferência Matosinhos, CSVP, “Os pobres não podem 

esperar”, Praia do Titan, Frei Fernando Ventura
13 – Missa Centro Social
14 e 15 – Acampamento de Exploradores e Caminheiros
15 – Dia das Comunidades/Arouca
21 e 24 – Reunião do Conselho Pastoral
23 a 26 – Encontro Nacional da Pastoral Litúrgica em Fátima
26 – Dia dos Avós
29 – Bênção dos peregrinos a Santiago de Compostela

AGOSTO

JULHO

9-15 de Julho

https://sdlporto.pt/curso-de-verao-
de-musica-liturgica-2018/

Agradecemos aos patrocinadores
das festas de S. Mamede e aos
pacientes, elaboradores e criativos,
colaborantes no tapete de
flores, nas marchas, na noitada
e fogo de artifício. A todos
louvamos e por todos rezamos.

mailto:paroquiaperafita.geral@gmail.com

