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Há mais alegria em dar(Se) 

Não pode deixar de ser uma experiência individual… em Família… em 
Comunidade… em Igreja. 
O tempo do Advento-Natal deve ser vivido e celebrado como um só, 

envolvendo cada cristão, não apenas na importância de preparar, mas na 
alegria de celebrar.  
Só é capaz de entender, verdadeiramente, a alegria do DAR quem abre o 

seu coração Àquele que SE DÁ.  
Uma Paróquia só será autenticamente Igreja quando for capaz de DAR 

JESUS às pessoas, quando for capaz de SE DAR como Jesus. 
Podemos andar até muito empenhados em “angariar coisas” para dar aos 

outros, em especial aos mais necessitados, mas corremos o risco de ficar 
muito longe da Misericórdia. 
Neste sentido, o mais importante não será tanto o que vou dar, mas sim 

como é que eu me vou dar. Tem de haver Advento para que haja o 
verdadeiro Natal. 
Preparemos o Caminho do Senhor, para que seja Ele, no berço do coração 

de cada um(a) a ensinar-nos o Amor. 
Bom Advento! Feliz e Santo Natal na Paz e Alegria de Jesus! 
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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�
 �Advento - Natal�
“Queremos uma Igreja que faça experiência da 

misericórdia de Deus e que a traduza em toda a sua 
vida” (Plano Diocesano de Pastoral). 
Inspirada neste sonho e alicerçada nesta vontade, 

pretende-se com esta Caminhada de Advento – Natal 
de 2015-2016, unir, congregar e mobilizar toda a 
comunidade diocesana, dando assim seguimento ao 
fortalecimento da pastoral da comunhão e ao 
caminho sinodal que desejamos para a nossa 
Diocese. 
É uma proposta de vivência semanal do “tempo 

favorável” que Deus nos oferece para preparar e 
celebrar o nascimento de Jesus. 

Podes encontrar todos os materiais necessários para embarcar nesta 
aventura, na página da nossa Paróquia. Vamos todos participar! 

Vamos todos trazer bens alimentares não perecíveis: leite, bolachas, cereais, 
açúcar, farinha, arroz, massa,  feijão, grão de bico, óleo, azeite, salsichas, 
atum,... para podermos dar a várias famílias carenciadas.  
Sentir a alegria de dar. 
  

Festa de Natal�
Dia 19 de dezembro, às 16h00 e às 21h30, há 

um Espetáculo de Natal, no nosso auditório. Voltado 
para as crianças, adolescentes, catequistas e pais da 
catequese, mas não só, queremos proporcionar, 
através da Companhia de Teatro e Circo – 
TRUPILARIANTE – um “momento diferente”.  
Os bilhetes têm um valor de 3€. Os bilhetes das 

crianças e adolescentes da catequese são obtidos 
junto dos catequistas. Os bilhetes dos adultos são 
adquiridos no salão paroquial. 
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HORÁRIO DAS MISSAS

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

• Domingos às 10h00.

Jubileu da Misericórdia�
O Jubileu da Misericórdia ou Ano Santo de 2015-2016 

será um Ano Santo extraordinário, pois não se situa 
na celebração cíclica que tem havido de 25 em 25 anos, 
como o último celebrado no ano 2000. Todo o jubileu é 
uma especial ocasião de receber a misericórdia de Deus. 
Ocorre este Ano Jubilar no 50º aniversário da conclusão 
do Concílio Vaticano II, a 8 de dezembro de 1965. O rito 
inicial do Jubileu é a abertura da Porta Santa na Basílica 
de S. Pedro, em Roma. 
Será uma Porta da Misericórdia, onde qualquer pessoa 

que entre poderá experimentar o amor de Deus que 
consola, perdoa e dá esperança. 
 

A intenção universal – Experimentar a misericórdia de Deus – Para que 
todos experimentemos a misericórdia de Deus, que nunca Se cansa de perdoar. 

Intenções do Santo Padre para Dezembro�

A intenção para a evangelização – Natal, esperança para as famílias – Para 
que as famílias, de modo particular as que sofrem, encontrem no nascimento de 
Jesus um sinal de esperança segura.  

Também em cada Igreja particular – na Catedral – e numa Igreja de 
significado especial – Igreja de Matosinhos – se abrirá uma Porta da 
Misericórdia. 

Domingo a seguir ao Dia de Natal é o Domingo da Sagrada Família de Nazaré. 
Em ambiente de Natal, na Paz trazida pelo Deus Menino nascido em Belém, 
queremos deixar-nos envolver pela Alegria da Sagrada Família. 
Às Famílias da Comunidade convido (desafio) a participar na Eucaristia das 

10h00, no dia 27 de Dezembro. 

Festa da Sagrada Família�

No primeiro sábado de dezembro, dia 05, ao jantar, há Noite Gastronómica, 
organizada pelo Pioneiros do Agr. 608. Informações e marcações são feitas junto 
dos escuteiros. 

Noite Gastronómica�



  AGENDA 

02 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00)  
03 – Celebração Penitencial Advento 
03 – Direção Agr. 608 
05 – Noite Gastronómica (Pioneiros) 
08 – Solenidade da Imaculada Conceição 
08 – Início do Ano da Misericórdia (Universal) 
09 – Reunião de Batismos (em Lavra) 
10 – Escola da Fé 
13 – Início do Ano da Misericórdia (Diocese) 
13 – Baptismos (Domingo) 
18 – Ceia Colaboradores CSPPAFP 
19 a 20 – Acampamento Exploradores 
19 a 22 – Acampamento Pioneiros 
19 – Espetáculo de Natal 
25 – Natal do Senhor 
27 – Sagrada Família 
28 – Atividade dos Acólitos 
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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  


