
COMUNIDADE 

Apresentação�
Por  Pe. Luis Mateus �
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No livro sobre a vida de São Mamede, da autoria de J. C. Freitas Barros, 
escrito em 1942, encontra-se esta Antífona: 
“Ó ínclito Mamede, jovem soldado de Cristo, astro refulgente de admirável 
esplendor: grande é a tua glória no céu e na terra! Honra-se Capadócia com 
o teu nascimento e agonia, e exulta esta Igreja com o teu Patrocínio! Atende 
às nossas súplicas e guia-nos ao porto da salvação!” 

Nestes dias de Festa em honra do nosso Padroeiro – SÃO MAMEDE – 
colocamo-nos, com tudo aquilo que preenche a nossa vida, sejam alegrias, 
sem tristezas e preocupações, aos pés d’Aquele que nos revela o Rosto 
Misericordioso do Pai, Jesus Cristo, por Quem Mamede deu a sua vida. É 
este o sentido maior da festa que celebramos. A descoberta da vida de São 
Mamede, a reflexão feita a partir das suas palavras e gestos, fazem-nos 
perceber o essencial que torna possível “a vida que se dá”. À imagem de 
Cristo que Se continua a dar naquelas(es) que, hoje, morrem por amor a 
Jesus Cristo.  

Nestes dias queremos, também, colocar nos braços de Jesus tudo o que 
este Ano Pastoral, que está a terminar, conteve. Sobretudo todo o serviço 
que tantas e tantos colaboradores da Paróquia levaram a cabo nos grupos e 
movimentos. Agradecer tanta generosidade no servir, que tem provocado 
vários momentos belos de vida cristã. 

Nestes dias queremos, ainda, pedir ao Senhor, por intercessão de São 
Mamede, que nos encha da sua Misericórdia e nos ensine a por em prática 
as Obras de Misericórdia.  

Para todos peço que consigam ter algum tempo de descanso... que pode e 
deve significar Tempo para Deus. OBRIGADO! 
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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


DESTAQUE�
 �

No próximo dia 10 de Julho,  é dia de 
Ordenações na Diocese do Porto. Cinco novos 
Sacerdotes e três novos Diáconos receberão o 
Sacramento da Ordem, numa celebração, às 
16h00 na Sé do Porto, presidida pelo nosso 
Bispo Diocesano. Será Ordenado Sacerdote o 
Diác. Dinis, que tem estado a fazer o seu 
estágio pastoral na nossa Paróquia. 

No sábado, dia 16 de Julho, às 17h00 na 
nossa igreja, o Padre Dinis celebrará a sua 
primeira Eucaristia para a nossa Paróquia.  

Ordenação e Missa Nova do Dinis�

Jornadas Mundiais da Juventude�

Segue-se um convívio, na zona do Centro de Dia, para o qual é necessário 
fazer inscrição (o mais rápido possível) e contribuir com uma “multa”. 

Ainda, para a prenda que a Paróquia dará ao Padre Dinis, as pessoas podem 
contribuir monetariamente, entregando a sua oferta ao Pároco ou na 
Sacristia.  
 

De 25 a 31 de Julho, na cidade de Cracóvia, Polónia, decorrerá a XXXI Jornada 
Mundial da Juventude, sob o tema “Bem-Aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia!” A JMJ de Cracóvia 2016 insere-se no Ano Santo da 
Misericórdia, tornando-se um verdadeiro e próprio Jubileu dos Jovens a nível 
mundial. 

Do nosso Grupo de Jovens MÃOS DE DEUS participarão um total de 24 jovens e 4 
adultos. Fazemos parte de um 
grupo de cerca de 400 elementos 
da Diocese do Porto que estarão 
com o Papa Francisco na JMJ. 
Sairemos do Porto no dia 22 de 
Julho e, com a graça de Deus, 
estaremos de regresso no dia 03 
de Agosto.  
Certamente com uma experiência 
única, que a todos fará sentir a Alegria do Evangelho.  
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HORÁRIO DAS MISSAS EM JULHO, AGOSTO E SETEMBRO

• Sábados às 19h00

• Domingos às 10h30

ACAVE�
Como acontece em cada “ano escutista”, o 
Agrupamento 608 vai realizar o seu 
ACAmpamento de Verão. De 01 a 07 de 
Agosto, na zona de Mira, Escuteiros e 
Dirigentes estarão em campo. Este ano 
bricaremos à volta dum tema “Guerra & 
Escutas” (Scout  Wars), valorizando o slogan 
“Que a Lei esteja contigo!”  

A intenção universal – Respeito pelos povos indígenas – Para que os povos 
indígenas, ameaçados na sua identidade e existência, sejam respeitados.  

Intenções do Santo Padre para Julho e Agosto�

A intenção para a evangelização – Missão na América Latina e Caraíbas – 
P Para que a Igreja na América Latina e Caraíbas, através da sua missão 
continental, anuncie o Evangelho com renovado vigor e entusiasmo.  

A intenção universal – Fraternidade no desporto – Para que o desporto seja 
uma oportunidade de encontro fraterno entre os povos e contribua para a causa 
da paz no mundo.  
A intenção para a evangelização – Viver o Evangelho – Para que os cristãos 
vivam o seguimento do Evangelho dando testemunho de fé, de honestidade e de 
amor pelo próximo. 

Matrículas na Catequese�
As matrículas para as crianças que virão 

pela “primeira vez” para a catequese paroquial 
(as que até 31 de Dezembro de 2016 fazem 6 
anos de idade, ou mais velhas que nunca 
tenham andado na catequese; as que venham 
transferidas de outra Paróquia) continuam 
durante os meses de Julho e Agosto, no 
Cartório Paroquial. A todos peço a melhor 
atenção e divulgação.  



  AGENDA�
JULHO 
 

02 – Crisma Vicarial 
03 – Festa em Honra de São Mamede 
06 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 
06 – Reunião de Batismos (em Lavra) 
07 – Reunião preparação Jornadas Mundiais da Juventude 
07 – Direção Agr. 608 
10 – Batismos (Domingo) 
10 – Ordenações (Diocese)  
11 – Passeio de barco 
13 – Conselho Paroquial de Pastoral 
16 – Batismos (Sábado) 
16 e 17 – Acampamento Exploradores 
16 – Missa Nova do Padre Dinis 
21 a 26 – Atividade Pioneiros 
23 – Conselho de Agrupamento 
26 a 31 – JMJ Cracóvia (22/7 a 03/08) 
 
AGOSTO 
 

01 a 07 – ACAVE  
03 – Reunião de Batismos (em Perafita) 
07 – Batismos (Domingo) 
10 a 12 – Atividade Caminheiros 
17 a 22 – Viagem à Escandinávia 
28 – Encontro Dirigentes  
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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  


