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Aos pés de Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe! 

   Iniciamos o Mês de Maio, Mês de Maria, Mês de Oração. 
  Serão certamente muitos aqueles e aquelas que, durante vários dias, se 
farão à estrada, em caminhos de sacrifício, entrega, agradecimento, súplica, 
em direção ao Santuário de Fátima. Mas, serão muitos mais aqueles e 
aquelas que, durante todo o Mês de Maio, farão a recitação diária do Terço a 
Nossa Senhora. É realmente um Mês especial, numa Espiritualidade Mariana, 
que a todos envolve e aproxima. 
 Num momento da História da Humanidade tão conturbado, cheio de 
incertezas para tanta gente, em que Cristãos são perseguidos e mortos, em 
que a Guerra espreita e é realidade em vários pontos do globo, em que as 
doenças afetam tantas pessoas, num mundo em que subsiste a fome, a 
miséria e o abandono, não pode faltar a Oração.  
Façamos, verdadeiramente, de Maio um Mês especial, aos pés de Maria, Mãe 
de Jesus e nossa Mãe! Na nossa igreja, nos vários outros lugares, ou 
simplesmente em casa rezemos diariamente a Nossa Senhora. 
  Partilho a parte final do texto do Senhor Dom António Francisco, nosso 
Bispo Diocesano, na proposta Diocesana  OS MISTÉRIOS DO ROSÁRIO E 
A ALEGRIA DO EVANGELHO, para melhor podermos abraçar este apelo/
desafio para o Mês de Maria: 
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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


  “A dois anos do centenário das Aparições de Fátima e na proximidade da 
visita da Imagem peregrina a todas as dioceses de Portugal, convido os 
cristãos da nossa Diocese a acolher, com particular disponibilidade de 
coração, o convite à oração, à conversão e à paz que Nossa Senhora dirigiu, 
em Fátima, aos pastorinhos Lúcia, Francisco e Jacinta. 
Rezo aos pés de Maria, Mãe de Deus, nossa Mãe, Senhora de Vandoma e 
Senhora da Assunção, com as mesmas palavras do Papa Francisco: 

“Vós que permanecestes firme diante da Cruz,  
Com fé inabalável, 
E recebestes a jubilosa consolação da ressurreição  
Reunistes os discípulos à espera do Espírito 
para que nascesse a Igreja evangelizadora, 
Alcançai-nos agora um novo ardor de ressuscitados 
para levar a todos o Evangelho da vida que vence a morte. 

Estrela da nova evangelização 
Ajudai-nos a refulgir com o testemunho da comunhão, 
Do serviço, da fé ardente e generosa, 
Da justiça e do amor aos pobres, 
Para que a alegria do Evangelho chegue aos confins da terra (EG 288).” 
 

Santuário de Fátima por ocasião das peregrinações do dia 13 de outubro de 1936. 
Foto: Carlos Ferreira da Silva 
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HORÁRIO DAS MISSAS

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

• Domingos às 10h00

 A intenção universal – Cuidado pelos que sofrem – Para que, rejeitando a 
cultura da indiferença, cuidemos daqueles que sofrem, em particular os doentes e 
os pobres. 

Intenções do Santo Padre para Maio�

 A intenção para a evangelização – Disponibilidade para a missão – Para 
que a intercessão de Maria ajude os cristãos em ambientes secularizados a 
disporem-se a anunciar Jesus. 

DESTAQUE�
 �Mês de Maria�

  Diariamente e em lugares diferentes – Igreja, Aldeia Nova, Rua 9 de Julho, 
Ribeiras – rezar-se-á o Terço a Nossa Senhora. Envolvamo-nos! 
  Dia 12 de Maio, às 21h30, saindo da Aldeia Nova, organizaremos a recitação 
do Terço e Procissão de Velas, em direção à Igreja. Nesta noite, deixemos 
que a Luz seja expressão da nossa Fé e Alegria.  

Catequese�
  Durante o Mês de Maio, junto das respectivas catequistas, os pais devem fazer 
a renovação da Matrícula na Catequese dos seus filhos. Basta entregar o valor 
da matrícula e catecismo (10€) 
  Já a matrícula das crianças para o 1º Catecismo – aquelas que em 2015 fazem 
6 anos – é feita no Cartório Paroquial, durante os meses de Junho e Julho. 
Devem ser os pais a fazer a matrícula e precisam trazer: Cédula de Vida Cristã 
da criança e o valor da matrícula e catecismo (10€). 

35º Aniversário do Agrupamento 608�
  No dia 11 de Maio, o Agrupamento 608, do CNE, celebra o 35º 
Aniversário. Envolvemo-nos, como Escuteiros em Comunidade, 
dando graças pelo caminho percorrido, onde tantos(as) 
cresceram na arte do servir e na responsabilidade do ser. 
Celebraremos, no dia 11, à noite, em Ação de Graças. 
Convidamos todos os Escuteiros – os de hoje e os de ontem – a 
juntarem-se e a darem testemunho. 



  AGENDA�
01 – Dia Vicarial do Catequista 
01 – Retiros Vicariais 
01 – Peregrinação Nacional dos Acólitos a Fátima 
01 a 03 – Encontro Nacional de Dirigentes 
03 – Profissão de Fé (11h30) 
06 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 
06 – Reunião de Batismos (em Perafita) 
09 – Baptismos (Sábado) 
09 – Festa da Vida 
10 – Festa da Eucaristia (11h30) 
11 – 35º Aniv. Agr. 608 
12 – Terço e Procissão (21h30) 
14 – Escola da Fé 
16 e 17 – Atividade Núcleo Litoral 
16 – Festa das Bem-Aventuranças 
17 – Ascensão de Senhor 
17 – Festa da Eucaristia (11h30) 
17 – Baptismos (Domingo) 
17 – Dia Vicarial do Doente (em Leça do Balio) 
21 – Oração de Taizé 
23 – Formação Acólitos 
23 – Festa do Envio 
23 – Vigília de Pentecostes (Vigararia – Jovens) 
24 – Pentecostes  
24 – Dia Vicarial do Acólito 
24 – Concerto temático - EMP 
28 – Escola da Fé 
30 – Festa do Compromisso 
31 – Santíssima Trindade 
31 – Dia Diocesano da Família (em Santo Tirso) 
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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: 
https://sites.google.com/site/paroquiadeperafita/ 

http://www.facebook.com/paroquias.mamede.perafita?fref=ts  

Escola de Música – “À volta de Bach”�
Dia 24 de Maio a Escola de Música de Perafita propõe o 
concerto “À volta de Bach” dedicado a J. S. Bach. Será 
pelas 18h00 no Salão Paroquial de S. Mamede de Perafita. 
Todos estão convidados! 


