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Ao serviço a Deus e às pessoas em novo ano pastoral 2017-18, as primeiras
palavras são de agradecimento pelo trabalho já realizado, como a renovação da
caixilharia nos edifícios do centro de dia, catequese e sede dos escuteiros e de
incentivo para o que virá a ser refletido, corrigido, programado e realizado em
prol da solidariedade-caritativa. Enquanto a ANuntio se apresentou em Agosto
com a sua folha nº25, os grupos retomam as planificações. O grupo de teatro
prepara os seus 20 anos de existência em outubro com o festival de teatro.
"Educar Hoje. Coração ou Razão" será o tema do congresso do CSPPAFP. Todos
constituem o comunitário orgulho-tarefa-colaboração, “movidos pelo Amor de
Deus”.

Depois da exposição sobre bens culturais, posterior à festa de S. Mamede onde
se reviu a tela pintada do altar-mor, as duas pinturas sobre madeira de S. João
Baptista e de S. Roque serão limpas e intervencionadas. Nos próximos meses,
analisaremos os diagnósticos para o Altar-mor da igreja, para o presépio da
sacristia, caixilharia do auditório, telhados e órgão de tubos. Seguem-se, antes
de mais, a elaboração de cadernos de encargos, os concursos e orçamentos. Aos
poucos, e com a ajuda de todos, seremos capazes de melhor preservar os bens
que esta Paróquia possui.

Agradecemos a colaboração de todos na concretização dos objetivos da Fábrica
da Igreja, do CSPAFP ou do Conselho Paroquial de Pastoral, que se estendeu à
inventariação fotográfica do bens culturais e pastorais em 2016/17.

https://pastorjesusfigueroa.wordpress.com/2015/11/26/jueves-noviembre-26-benigno-para-con-los-ingratos-y-malos/



CARTÓRIO PAROQUIAL
O Cartório Paroquial funciona no seguinte horário:

• Terça-feira, das 17h00 às 19h30
•Quinta-feira, das 17h00 às 19h30

DESTAQUE

O Encontro de formação vicarial para
catequistas, antes ainda de iniciar o ano
catequético, a 23 de setembro, no Padrão da
Légua, tomará como base de reflexão a Carta

Catequese
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O Agrupamento 608 CNE-Perafita esteve presente no ACANAC com 62
elementos (6 animadores e 56 escuteiros). Já tínhamos participado em vários

XIII Festival de Teatro Petra Ficta

http://www.nsdaboaesperanca.com.b
r/cartaz-convite-pastoral-catequetica/

Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, “A Catequese, alegria do
encontro com Cristo”, entre as 09h30 e as 17h00. E, para facilitar, deverá
ser servida uma refeição ligeira, por um serviço de catering.

Já a reunião geral de catequistas acontecerá a 12 de Setembro, nas salas
novas, 21h30.

A catequese começará a 30 de Setembro em Lavra e a 07 de Outubro em
Perafita.

CNE – ACANAC 2017

Acanac (Acampamentos Nacionais do CNE), mas, nunca em nenhum com estas
dimensões: 4000 tendas, 400 autocarros a chegar e a partir, 80 autocarros em
serviço de apoio às saídas de campo, 320 canoas, 5000 coletes de salvação, 2
supermercados em campo de 600 m2, ou seja, números “anormais” num
acampamento.

“O Filho da Treta” com José Pedro
Gomes e António Machado.

Este ano, dia 07 de Outubro, o GeTePePe comemora
o seu 20º aniversário.

De 21 de Outubro a 25 de Novembro decorrerá o
13º Festival de Teatro Petra Ficta, todos os sábados à
noite. Logo na primeira noite teremos a oportunidade
de assistir ao espetáculo:

Estamos todos convidados a participar!



HORÁRIO DAS MISSAS
• Sábados às 16h10 (a partir de 14 de Outubro, quando há catequese) e 19h00 
• Setembro: Domingos às 10h30; Outubro: Domingos às 10h00

Intenções do Santo Padre para Setembro e Outubro
A intenção para a evangelização – Pelas nossas paróquias, para que, animadas
pelo espírito missionário, sejam lugares de comunicação da fé e testemunho de
caridade.

A intenção universal – Pelo mundo do trabalho, para que sejam assegurados a
todos o respeito e a tutela dos direitos e seja dada aos desempregados a
possibilidade de contribuírem para a edificação do bem comum.

Congresso: “Educar hoje... coração ou razão”
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Depois do sucesso alcançado em 2015 e 2016, o Centro Social Paroquial Padre
Ângelo Ferreira Pinto organiza o Congresso Nacional: "Educar Hoje. Coração ou
Razão", a 25 de outubro de 2017, pelo terceiro ano consecutivo, um encontro
científico de âmbito nacional, no Salão Paroquial de Perafita com capacidade para
500 pessoas.

Este ano, o desafio cabe à área da infância, pretendendo abordar
diferentes questões/problemáticas relacionadas com a educação dos dias de hoje.

Como oradores estão já confirmados alguns nomes de profissionais da educação e
da saúde, destacando-se o Professor Nuno Lobo Antunes.

O evento destina-se a pessoas dos mais diversos quadrantes: educadores de
infância ou sociais, professores, animadores, psicólogos, entre outros.

Formação no CCC-Porto
O Centro de Cultura Católica do Porto é um espaço de

formação que a diocese do Porto proporciona àqueles
que desejam alargar os horizontes dos seus
conhecimentos teológico-pastorais. Promove vários
cursos de formação. Estão a decorrer as inscrições
para: Curso Básico de Teologia, Cursos
Complementar de Formação de Catequistas,
Cursos de Ministérios Litúrgicos, …

Estas propostas querem responder, por um lado, às
inquietações pessoais dos fiéis na compreensão da fé e,
por outro, às necessidades das paroquias, comunidades, secretariados e

movimentos, que encontram no Centro o espaço para onde podem enviar alguns
dos seus membros, em ordem a uma formação mais cuidada, que acrescente
aptidão à generosidade com que se lhes dedicam.

As pessoas interessadas deverão consultar o site: http://ccc.diocese-porto.pt/



AGENDA
SETEMBRO

01 – Início sorteio - Vicentinos
07 – Confissões de preparação para a peregrinação 

diocesana a Fátima 18h30 - 20h00
08 – 1.ª Reunião da Vigararia de Matosinhos
09 – Peregrinação Diocesana a Fátima no dia da 

Dedicação da Igreja Catedral do Porto
09 e 10 – Peregrinação Paroquial a Fátima
12 – Reunião geral de catequistas
19 – Reunião CPP
23 – Formação de Catequistas - Padrão da Légua 

(09h30 - 17h00)
28 – Reinício interparoquial da Escola da Fé em Lavra
30 – Recoleção espiritual para os MEC’s na CDV
30 – Compromisso dos catequistas (Eucaristia 19h00)
30 – Início de atividade do Grupo de Jovens Mãos de Deus

OUTUBRO

01 – Celebração designação de novos MEC’s - Sé do Porto
01 – Início das atividades do CNE-Escuteiros
04 – Missa e Adoração Santíssimo
05 – XLIV Aniversário do GCPPAFP
06 – Início das aulas no Centro de Cultura Católica
07 – XX Aniversário do GeTePePe
07 – Início da Catequese; Festa do Acolhimento (1º ano)
07 e 08 – Mete a 1ª – início de ano - SDPJ
08 – Reunião mensal da Pastoral Familiar
14 – Início do Festival de Teatro (21/10 a 25/11)
14 – Início Eucaristia com as crianças (16h10) e adolescentes (19h00)
15 a 22 – Semana de Oração pelas Missões
22 – Dia Mundial das Missões
28 – Dia da Amizade (atividade da adolescência)
29 – XXXV Aniversário dos Vicentinos

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

ANO	A

S.	Mateus
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