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A Caminhada de Aprofundamento da FÉ – CAFÉ – (14-15 de abril) para jovens da
Vigararia de Matosinhos começará na Póvoa de Varzim e terminará na Sé do Porto. Ao
longo do caminho faremos uma releitura do documento de preparação do Sínodo sobre
os Jovens. Os jovens, a fé e o discernimento vocacional são a tríade do Sínodo de
Outubro. A juvenil tarefa-missão-compromisso entre os 16 e os 29 anos de idade,
mudam, bondosamente, a "Casa Comum".

Os jovens protagonistas no "Concerto dos namorados" da Escola de Música de Perafita,
no grupo de jovens, catequistas ou coralistas,... rumarão ao Santuário de La Salette, em
Abril, no Domingo de Ramos. Outros entram pelas nossas portas anónimos, ainda. A
solidariedade, a folha de carismas, … pedem a força dos jovens e a sabedoria dos mais
antigos.

Quantas jovens famílias se movem pelo Amor de Deus com os avós e os vizinhos?
Serão perfeitos? Não! Mas são uns amores quando assumem a liberdade interior, alegre,
verdadeira e comunitária. Connosco enfrentam o presente e chamam-nos à alegria em
compromissos eficazes, como o CNE, o GêTêPêPê, o “Cristo na Rua”, a Eucaristia, ...
Ativem os carismas do discernimento.

As pedras vivas em Deus Pai, ou os colaboradores desta comunidade e do Pe. António
dos Reis e Silva (1957-1962), ou dos Padres Heitor de Carvalho Vieira Pinto (1962-73) e
Ângelo Ferreira Pinto (1973-97) deram testemunho de uma boa administração dos dons
recebidos de Deus nesta vida social, também, dos dons materiais. Deverão ser seguidos
por cada um de nós como doação. É sempre obra de justiça para consigo mesmo e para
com os outros: aquilo que se recebe deve ser bem utilizado, conservado, acrescido, tal
como ensina a parábola dos talentos (cf. Mt 25,74-3t; Lc79,12-27). Ao longo dos séculos
foram muitas as preciosas colaborações. Pensamos, feito o inventário e a catalogação,
num diagnóstico à Igreja e numa reorganização das salas e espaços. Entretanto,
cuidamos dos “amores perfeitos”, porque o amor “é paciente”, “não procura o seu
próprio interesse”, … (Cf AL 91- 102)”. Daremos, conforme decisão no Conselho
Paroquial de Pastoral, o nome do Padre Heitor ao auditório no salão.

https://www.theodysseyonline.com/love-explained-it-is-more-than-just-feeling



Restauro de bens eclesiais

Dia Diocesano da Juventude 2018

Este convite é para TODOS os
jovens da Diocese do Porto.

O Dia Diocesano da Juventude, dia
24 de Março, realizar-se-á no
Santuário de Nossa Senhora de La
Salette, em Oliveira de Azeméis.

Quer estejam num grupo de jovens, num movimento juvenil, sejam acólitos,
escuteiros, cantores, leitores, entre outros por exemplo... Contamos convosco
para fazer chegar este apelo ao maior número de jovens possível.
Em comunhão com a Igreja Universal e dando continuidade à vontade do nosso
querido D. António Francisco, o dia será dedicado a Maria, sob o tema: "Maria, não
temas, porque encontraste graça diante de Deus." Lc 1, 30.
Todos os inscritos terão a possibilidade de frequentar a escola de Maria e do seu
amado Filho Jesus. Para além de ser uma oportunidade de crescimento na Fé,
Movidos pelo Amor de Deus, será também uma oportunidade de convívio e de
partilha de vivências com outros jovens da nossa Diocese.

Para mais informações consulta: http://www.sdpjporto.pt

CARTÓRIO PAROQUIAL
• Terça-feira, das 17h00 às 19h30
•Quinta-feira, das 17h00 às 19h30
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Nos dois primeiros meses de 2018, apontamos como
conselho económico ou Fábrica da Igreja, as formas do
diagnóstico, antes de quaisquer obras na Igreja Paroquial
de São Mamede de Perafita, a um gabinete de arquitetura
diante da constatação das obras relativamente recentes fei-
tas na igreja, pós Concílio Vaticano II, centradas na deslocação do altar.
Antes da elaboração do projeto de arquitetura do antigo telhado ou integral,
elaborar-se-á o diagnóstico de problemas e relatório de inspeção do edifício;
uma ficha com registo dos problemas encontrados e possíveis soluções; o
levantamento arquitetónico e integral da igreja, com elaboração de plantas,
cortes e alçados da mesma. Averiguar de possíveis financiamento para limpeza
do teto da nave, limpeza e aprumo do teto da capela-mor, da caixa do órgão e
do retábulo, limpeza do retábulo-mor (menos da sanefa de remate acima); da
balaustrada do coro alto, do sanefão do arco principal total (no qual se
encontra a estátua de São Mamede); as sanefas das portas laterais; retábulos
dos nichos laterais.
Quem patrocinará todos estes trabalhos? As contas 2017 da comunidade
paroquial estão positivas, levemente. Não nos referimos, ainda, às
necessidades do salão, ou à residência paroquial, ou adros.



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

• Domingos às 10h00

Intenções do Santo Padre - Março e Abril
A intenção para a evangelização – Formação para o discernimento
espiritual - Para que toda a Igreja reconheça a urgência da formação para o
discernimento espiritual, a nível pessoal e comunitário.

A intenção universal – Responsáveis da economia – Para que os responsáveis
pelo planeamento e pela gestão da economia tenham a coragem de rejeitar uma
economia da exclusão e saibam abrir novos caminhos.
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Quaresma Solidária
O Contributo Penitencial terá dois destinos: o Fundo Diocesano de
Solidariedade e uma diocese ou instituição da Guiné-Bissau.

O Peditório da Caritas será nos dias 01, 02, 03 e 04 de Março, sob o lema
"Uma Só Família Humana, Cuidar da Casa Comum". Pela primeira vez teremos
4 dias de Peditório, sendo que nos dias 01 e 02 estaremos nas ruas da cidade
do Porto e nos dias 03 e 04 junto das grandes superfícies habituais.

24 horas para o Senhor
A iniciativa “24 horas para o Senhor” terá lugar nos dias 9
e 10 de março – uma sexta-feira e um sábado –, inspirando
-se nestas palavras:

Via Sacra

Dia 10 de Março, às 21h30, realizaremos a Via
Sacra campal a partir da Igreja Paroquial.
A sugestão de percurso deste ano acontece no
contexto de celebração do XXX aniversário do
CSPPAFP.

A Igreja ficará aberta durante 24 horas consecutivas, oferecendo a possibilidade
de adoração e da confissão sacramental” nas paróquias de Matosinhos, Araújo,
Perafita, Senhora da Hora (7 bicas), Leça da Palmeira e Leça do Balio. As
confissões em São Mamede de Infesta, dia 9, à noite, e em Leça do Balio, de
manhã, a partir das 10h00, serão integradas no espírito desta iniciativa. Entre
nós, termina com a Via Sacra.

Salmo 130: «Em Ti, encontramos o perdão»

R. Oriental
R. Pe. Ângelo Ferreira Pinto

Trav. Silva Aroso

Prac. Pe. Ângelo Ferreira Pinto

Igreja Paroquial

Igreja Paroquial

Percurso



AGENDA
MARÇO

02 a 04 – Cenáculo - Caminheiros

03 – RICA (2º)

03 – Reunião de Pais (2º ano) no salão paroquial

9 e 10 – Iniciativa “24 horas para o Senhor” 

10 – Via Sacra Comunitária

10 e 11 – Acampamento de Lobitos e Exploradores

11 – Reunião mensal da Pastoral Familiar

13 – Te Deum no 5.º aniversário da eleição do Papa Francisco

13 – Reunião da Pastoral Litúrgica

17 – Torneio de Futebol entre Grupos de Jovens – Perafita

17 – Festa do Pai Nosso (2º ano)

17 – Audição dos alunos da Escola de Música – Final do 2º Período (11h00)

17 – Teatro GêTêPêPê adultos - CNE

17 e 18 - Venda de Flores - Lobitos

20 – Confissões gerais (tarde e noite)

24 – Dia Diocesano da Juventude no Santuário de N. Sra. La Salette – Oliv. Azeméis

24 e 25 – Venda de Flores – Lobitos

25 – Domingo de Ramos e Dia Mundial da Juventude

28 – Ceia de MEC

29 – Quinta-feira Santa: Última Ceia e Vigília de Adoração 

29 – Convite à presença das crianças do 3º ano para quinta-feira santa

29 – Investidura dos Acólitos

30 – Sexta-feira Santa: Paixão do Senhor

30 – Pão-de-Ló dos Caminheiros

31 – Vigília Pascal

31 – Cabaz de Páscoa dos Exploradores

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

ABRIL

01 – Domingo de Páscoa; Cristo na Rua

04 – Missa e Adoração ao Santíssimo – Via Lucis (Grupo de Jovens e Acólitos)

07 – Reinício da Catequese e Festa da Adolescência

07 e 08 – Acampamento dos Pioneiros e Caminheiros

08 – Reunião mensal da Pastoral Familiar

12 – Escola da Fé (Perafita)

14 e 15 – CaFé – atividade vicarial para o Grupo de Jovens

14 e 15 – Caminhada de Nazaré a Fátima com a Juventude Doroteia – Grupo de Jovens

14 e 15 – Acampamento dos Exploradores

15 a 22 – Semana de Oração pelas Vocações

20/04 a 04/05 – Companhia de Teatro “O Sonho”

20 – 1ª Caminhada na Fé – Região Nascente (Serra do Marão)- SDPJ

21 – Festa da Esperança (5º ano)

22 – 55.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações

22 – Festa Vicarial da Catequese de Infância (1º ao 6º ano) – Matosinhos (tarde)

26 – Escola da Fé (Lavra)

28 – Dia de S. Jorge - CNE

28 – Festa das Bem-aventuranças (7º ano)

mailto:paroquiaperafita.geral@gmail.com

