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Participaremos na eucaristia do início do ministério como pároco de um conterrâneo
matosinhense que em 2020 fará bodas de prata sacerdotais: Joaquim António da Silva
Santos, nascido a 10 de Março de 1964, em S. Mamede de Perafita. Continua ao serviço do
povo de Deus, a partir do dia 15 de Setembro, 19 horas, agora, como Pároco do Santíssimo
Sacramento, Porto.

Com duas décadas de vida dedicadas às vocações, ao diaconado permanente e ao
Seminário Maior do Porto tem uma experiência de vida cristã a partilhar, de modo
comunitário, por nomeação de Dom Manuel Linda de Julho de 2018.
O seminário foi sua casa desde a década de noventa. Como aluno de Teologia, esteve na

Universidade Católica com colegas de curso como o poeta Daniel Faria. Entre os colegas
seminaristas animou o curso de fotografia e, ativamente, participou da equipa de cultura.
Quando era preciso animar um magusto, ou organizar uma caminhada, ou criar uma

equipa, ou cantar um hino do “rumos”, … tornava próximo o cumprir-se a missão.

Entre nós e nestes últimos anos, habituamo-nos à sua proximidade familiar e dominical,
ao auxílio prestável nas celebrações, como bom mestre-de-cerimónias da Sé Catedral.
Batizado pelo Pe. Heitor C. V. Pinto, em Perafita, estudou na escola de Pampelido (Lavra)

e Liceu de Matosinhos. O Pe. Joaquim Santos deu aulas de físico-química no Porto e foi
militar em Vendas Novas (Évora). Ex-dirigente chefe do agrupamento CNE 608 Perafita,
tinha sido catequista, e antes disso, um dos participantes, com a sua irmã de 5 anos entre
outros, no grupo coral infantil com o Sr. Padre Ângelo Ferreira Pinto.

O diretor espiritual do Seminário Maior do Porto a todos sorri e aproxima com aprumo,
com a delicadeza pessoal, bem como, com o amor a Deus e ao próximo que exercitou entre
nós entre os mais pobres quando foi jovem vicentino.

Rezemos pelo novo pároco na cidade do Porto, assim como pelo feliz e integral
desenvolvimento da cidade da Virgem e da paróquia do Santíssimo Sacramento.

https://www.origens.pt/explorar/doc.php?id=3997

Apresentação
Por  Pe. José Barros

Pe. Joaquim Santos



Ano Pastoral 2018/2019

CARTÓRIO PAROQUIAL
• Terça-feira, das 17h00 às 19h30
•Quinta-feira, das 17h00 às 19h30
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Alguns dos representantes dos grupos no
CPP conheceram o plano pastoral diocesano
2018/2019, A alegria do Evangelho é a nossa
missão: Todos discípulos missionários!, que
foi apresentado na Casa Diocesana de Vilar,
no dia 6 de Julho, às 21h30.

Semana Bíblica
Este ano, entre 9 e 18 de Novembro,
teremos a Semana Bíblica.
Iniciaremos a sua preparação, orientada com
as irmãs paulinas, a 26 de Setembro, 21h30,
nas salas novas da catequese. É uma prioridade
pastoral “o sair” para partilhar, biblicamente, a
boa notícia.

O texto do projeto pastoral baseado nos números 119-121 da Evangelii Gaudium,
concretiza-se no n.º 273 da mesma Exortação quando diz “Eu sou uma Missão na
minha terra”.

https://www.bustle.com/articles/115551-8-contemporary-books-that-were-influenced-by-the-bible-because-its-kind-of-the-greatest-story

Para promover o conhecimento do “Livro sagrado para os crentes de mais de uma
religião, superclássico da literatura, chave indispensável para decifrar o pensamento e a
história, objeto interminável de curiosidade, de receção e estudo”. A Bíblia requer,
evidentemente, uma arte da interpretação. Ela possui uma espessura histórica
inalienável, que deve ser tomada em consideração.” (Cf. SNPC)

Para mais informações poderá consultar a página da Diocese do Porto:

http://www.diocese-porto.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=3733:
plano-diocesano-de-pastoral-2018-2019&catid=76:noticias

A figura bíblica do profeta Jonas apareceu
como ícone do discípulo missionário, enviado
para contextos adversos, onde deve fazer
ressoar a Boa nova, sem medo e com
ousadia.



HORÁRIO DAS MISSAS
• Sábados às 19h00 

• Domingos às 10h30; A partir de 07 Outubro: Domingos às 10:00

Intenções do Santo Padre – Setembro e Outubro
A intenção universal – Os jovens de África - Para que os jovens do continente
africano tenham acesso à educação e ao trabalho no próprio país.
A intenção para a evangelização – A missão dos consagrados – Para que os
consagrados e as consagradas reavivem o seu fervor missionário e estejam presentes
entre os pobres, os marginalizados e aqueles que não têm voz.
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Para os Jovens
“Sois heróis da perseverança e da
superação” foi uma das conclusões
recolhidas da caminhada interparoquial
em agosto 2018 no Caminho de
Santiago. Tragam o talento, inteligência
e virtude, inspirados na vida do Apóstolo
Santiago, para as famílias que verão
atendidas as suas preces.

Sínodo dos Jovens

Para mais informações poderá consultar a página:

Se as celebrações vicariais do Crisma acontecem no Domingo, 21 outubro, 16h00,
na Senhora da Hora. Já o “Ora arranca!”, o pontapé de saída das atividades do
SDPJ-Porto, terá lugar na Sé Catedral e no Seminário Maior do Porto, no dia 29 de
setembro, às 21h00, com a presença de D. Manuel Linda, com o tema: “Fé
esclarecida, Vocação discernida, Missão assumida?”.

Entre 3 e 28 de Outubro decorrerá, em Roma,
o Sínodo dos Bispos. O tema escolhido foi “Os
jovens, a fé e o discernimento vocacional”, daí ser
vulgarmente chamado o “Sínodo dos Jovens”.
Bispos de todo o mundo irão reunir com o Papa
Francisco para debater, entre outros temas, o que
procuram os jovens de hoje na Igreja.

Ou o artigo "Sínodo em direção aos jovens” escrito pelo Pe. Ricardo Aguiar para a
Magazine nº1 da nossa Paróquia. (Poderá procura-la no final das Eucaristias ou no
Cartório Paroquial.)

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_po.htm

O plano 2018-19 foi pensado tendo em conta os dois grandes acontecimentos: a JMJ do
Panamá e o Sínodo dos Jovens. A vigília desse dia estará em sintonia com o Sínodo, que
decorrerá, então, em Roma, com uma corrente de oração que pretende abranger todo o
tempo que decorre o Sínodo.



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

Out. 2018 a Out. 2019 - Ano Missionário em Portugal
3 a 28 - Sínodo dos Jovens
03 - Missa e Adoração Santíssimo
04 - Inicio do Curso Complementar de catequistas: C.C.C. – SDEC
05 - I Encontro Diocesano de Acólitos – SDA; XLV Aniversário do GCPPAFP
07 - Início dos Escuteiros; XXI Aniversário do GeTePePe; Missa Investidura 

novos MEC´s – Catedral
09 - Escola da Fé (Perafita)
08 a 14 - Semana Missionária
13 - Início da Eucaristia com as crianças (16h10)
16 - Reunião Geral de pais (catequese)
19 - Congresso CSPPAFP
20 - Festa do Acolhimento 1º Ano
20 - Início do XIV Festival de Teatro 
21 - Dia Mundial das Missões; Crisma Vicarial, Sr.ª da Hora (16h)
26 a 28 - Jornadas Nacionais de Catequistas
27 - Jornada Vicarial Missionária; XX Fórum Ecuménico Jovem - SDPJ
29 - XXXVI Aniversário dos Vicentinos; Vigília Missionária diocesana - Catedral

01 e 02 - Peregrinação Interparoquial a Fátima
02 - Peregrinação Vicarial de Jovens a Santiago Compostela 
03 a 06 - IX Simpósio do Clero
05 - Missa e Adoração ao Santíssimo; Reunião Batismo; Direção CNE
08 - Passeio/convívio interparoquial de catequistas (Barcelos)
09 - Centenário da morte de D. António Barroso e Dedicação da 

Igreja Catedral; Jubileu sacerdotal D. Pio Alves
09 - Pastoral Familiar, Jovens Casais
11 - 1º aniversário do falecimento D. António Francisco
11 - Início do Ano Pastoral; Início Escola da Fé (Perafita); CSVPaulo
12 - Reunião Vicarial Jovens
13 - Reunião Interparoquial coord. anos de catequese (Lavra)
14 - Reunião Comissão Permanente; Missa CSPPAFP
15/16 – Irmazinhas dos Pobres
16 - Batismos
17 - Reunião Direção CSPPAFP
19 - Reunião Geral de Catequistas (Perafita)
19 - Reunião Fábrica da Igreja
22 - Encontro Vicarial de Catequistas (D. Pio) – Srª da Hora, 15-20h
23 – Reunião da Equipa de Liturgia
25 - Escola da Fé (Lavra)
26 - Reunião do CPP (1º Encontro preparação Semana Bíblica)
26 - Formação permanente para MEC´s - S. Mamede Infesta - SDL
29 - Início da Catequese; Compromisso dos catequistas 
29 - Início de atividade do Grupo de Jovens Mãos de Deus
29 - Ora arranca! - Catedral do Porto - SDPJ
30 - Formação permanente para MEC´s - CDV, Porto – SDL

OUTUBRO

SETEMBRO

mailto:paroquiaperafita.geral@gmail.com

