
COMUNIDADE 

Apresentação�
Por  Pe. Luís Mateus �
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  “Na Bula de proclamação do Jubileu, fiz o convite para que «a Quaresma 
deste Ano Jubilar seja vivida mais intensamente como tempo forte para 
celebrar e experimentar a misericórdia de Deus» (Misericordiae Vultus, 
17). Com o apelo à escuta da Palavra de Deus e à iniciativa «24 horas para o 
Senhor», quis sublinhar a primazia da escuta orante da Palavra, 
especialmente a palavra profética. Com efeito, a misericórdia de Deus é um 
anúncio ao mundo; mas cada cristão é chamado a fazer pessoalmente 
experiência de tal anúncio.” Estas são as palavras iniciais da Mensagem do 
Papa Francisco para o Tempo da Quaresma, que vamos iniciar a 10 de 
Fevereiro, com a celebração das Cinzas. 
  É uma experiência pessoal e comunitária, na medida em que a vivo e/ou 
celebro em Comunidade.  
  De novo se abre o Caminho do Êxodo para cada um(a), mas que não 
devemos permitir que seja apenas “mais uma Quaresma”. É um Tempo 
favorável, um Tempo querido por Deus para a Sua Igreja. Diga(mos) SIM. 
Vivamos a Quaresma, com as portas do nosso coração abertas à infinita 
misericórdia do Senhor, que Se revela ao Mundo em Seu Filho Jesus Cristo. 
  De modo especial, neste Ano Santo, façamos a (re)descoberta das Obras de 
Misericórdia. Aprendamos a Misericórdia! Vivamos a Misericórdia! Que a 
Quaresma nos ajude, depois, a celebrarmos e a vivermos bem a Alegria do 
Evangelho na Festa da Páscoa. 
  Felizes os misericordiosos! 
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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�
 �Dinâmica Quaresma - Páscoa�

PRATICA A MISERICÓRDIA COM ALEGRIA! 
FELIZES OS MISERICORDIOSOS!  

  No site da Paróquia encontram-se vários materiais, 
para que todos possamos participar nesta dinâmica. 
Também por aqui, vivamos a Misericórdia. 

  É este o lema para a Dinâmica Diocesana da QUARESMA-
PÁSCOA. Desde o dia 10 de Fevereiro (Cinzas) e o dia 15 de 
Maio (Pentecostes) somos convidados a refletir e a 
redescobrir as sete Obras de Misericórdia Corporais e as sete 
Obras de Misericórdia Espirituais. 
 

 
 

Celebração das Cinzas�

Promessas Escutistas�
 O fim-de-semana 20 e 21 de Fevereiro (Baden-Powell, ou B.P. como é 
carinhosamente chamado por todos os escuteiros, nasceu a 22 de fevereiro de 
1857) o Agrupamento 608 celebra as Promessas escutistas. Sábado, à noite, 
haverá a Vigília de Oração, e, no Domingo às 11h30, a Eucaristia. 

 Na quarta-feira, dia 10 de Fevereiro, iniciamos o Tempo da 
Quaresma. A Celebração das CINZAS assinala o início da 
Caminhada, apelando às três atitudes fundamentais: Esmola, Jejum 
e Oração. Neste dia celebraremos Eucaristia às 08h00 e às 21h30. 

“Será uma maneira de acordar a nossa consciência, muitas 
vezes adormecida perante o drama da pobreza, e de entrar 
cada vez mais no coração do Evangelho, onde os pobres são 
os privilegiados da misericórdia divina” (MV, nº15). 
 

Jantar Solidário do Grupo de Jovens�
No sábado, dia 27 de Fevereiro, na Casa de Pedra, o nosso Grupo de Jovens – 

MÃOS DE DEUS – realiza um Jantar Solidário, como forma de angariar fundos 
para ajudar na participação dos jovens na Jornada Mundial da Juventude, que 
decorrerá em Cracóvia, Polónia, no próximo mês de Julho. 
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HORÁRIO DAS MISSAS

• Sábados às 16H10 (quando há catequese) e 19h00 

• Domingos às 10h00.

Logotipo do Ano da Misericórdia�
O logotipo e o lema colocados juntos oferecem uma 

feliz síntese do Ano jubilar. O lema Misericordiosos 
como o Pai (retirado do Evangelho de Lucas, 6,36) 
propõe viver a misericórdia no exemplo do Pai que 
pede para não julgar e não condenar, mas perdoar e 
dar amor e perdão sem medida (cfr. Lc 6,37-38). O 
logotipo – obra do Padre jesuíta Marko I. Rupnik – 
apresenta-se como uma pequena suma teológica do 
tema da misericórdia. Mostra, na verdade, o Filho 
que carrega aos seus ombros o homem perdido, 
recuperando uma imagem muito querida da Igreja 
primitiva, porque indica o amor de Cristo que realiza 
o mistério da sua encarnação com a redenção.  

A intenção universal – Respeito pela criação – Para que cuidemos da criação, 
recebida como dom gratuito, a cultivar e proteger para as gerações futuras. 

Intenções do Santo Padre para Fevereiro�

A intenção para a evangelização – Cristianismo na Ásia – Para que cresçam 
as oportunidade de diálogo e de encontro entre a fé cristã e os povos da Ásia.  

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO (CONFISSÃO)
• Quarta-feira às 18h00

• Sexta-feira às 08h45


  O desenho é feito de tal forma que realça o Bom Pastor que toca profundamente 
a carne do homem, e o faz com tal amor capaz de lhe mudar a vida. Além disso, 
um detalhe não é esquecido: o Bom Pastor com extrema misericórdia carrega 
sobre si a humanidade, mas os seus olhos confundem-se com os do homem. 
Cristo vê com os olhos de Adão e este com os olhos de Cristo. Cada homem 
descobre assim em Cristo, novo Adão, a própria humanidade e o futuro que o 
espera, contemplando no Seu olhar o amor do Pai. 
  A cena é colocada dentro da amêndoa, também esta figura cara da iconografia 
antiga e medieval que recorda a presença das duas naturezas, divina e humana, 
em Cristo. As três ovais concêntricas, de cor progressivamente mais clara para o 
exterior, sugerem o movimento de Cristo que conduz o homem para fora da noite 
do pecado e da morte. Por outro lado, a profundidade da cor mais escura também 
sugere o mistério do amor do Pai que tudo perdoa. 



  AGENDA 

03 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00) 
03 – Reunião de Batismos (em Lavra) 
04 – Escola da Fé 
04 – Direção Agr. 608 
06 – GeTePePe: Oiã 
07 – Conselho de Clã 
07 – Batismos (Domingo) 
10 – Cinzas 
14 – I Domingo Quaresma 
14 – GeTePePe: Lavra 
15 – 2º Encontro Vicarial sobre a Misericórdia 
18 – Escola da Fé 
20 – RICA (1º Degrau) 
20 – Vigília das Promessas (21h30) 
21 – Promessas 
27 – Dia Vicarial da Adolescência 
27 e 28 – Acampamento Exploradores 
27 – Festa do Perdão  (3º ano) 
27 – Jantar Solidário Grupo Jovens   
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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  


