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  O NATAL é um dos pontos altos do ano para todos aqueles que querem 
uma relação de qualidade com Jesus Cristo. À volta do Natal há muitos 
sentimentos profundos e fortes: ternura, agradecimento, coragem, 
optimismo, solidariedade, paz… 
  Para que a Festa do Natal seja celebrada com a máxima qualidade, para que 
vivamos intensamente a Alegria do Evangelho, temos um Tempo de quarto 
semanas de preparação: o ADVENTO. 
  É um Tempo para descobrir a esperança e darmos conta de como Deus nos 
ama intensamente, a ponto de Se fazer Deus-connosco – Emanuel.  
  Advento é Tempo de aprender a acolher esse Deus que quer entrar na tua 
(nossa) casa. Acendamos as velas da Coroa de Advento, abramos a porta a 
Jesus, vivamos a Alegria do Evangelho.  
E, depois, não apaguemos a Luz nem Lhe fechemos a porta… Com Jesus bem 
vivo no nosso coração, avancemos, sem medo, em Missão! Sejamos na vida 
de alguém uma presença de Cristo. 

  A todos, de modo especial a todas as Famílias, peço que vivam com Alegria 
este Tempo do Advento-Natal. Aceitemos Jesus Cristo no nossa vida! Só 
assim entenderemos melhor estas palavras do Papa Francisco, na Audiência 
de 26/11/2014: “Igreja não é uma realidade estática, imóvel, finalizada em si 
mesma, mas vive na história caminhando continuamente rumo à meta 
última, que é o Reino dos Céus, do qual a Igreja na terra é o gérmen e o 
início. (…) Na visão cristã, de fato, a distinção fundamental não é entre quem 
está morto e quem está vivo, mas entre quem está em Cristo e quem não 
está Nele. Eis o elemento determinante e verdadeiramente decisivo para a 
nossa salvação, para a nossa felicidade.” 

Boa caminhada! Um Santo, Feliz e Alegre NATAL! 
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DESTAQUE�
 � São Marcos�

CARTÓRIO PAROQUIAL

O Cartório Paroquial funciona no seguinte horário:
• Terça-feira, das 17h00 às 19h30

• Quinta-feira, das 17h00 às 19h30


  Marcos era filho de Maria de Jerusalém e primo de Barnabé. Os Atos dos 
Apóstolos falam da “casa de Maria, mãe de João, de sobrenome Marcos”. No 
tempo em que não havia igrejas, a “igreja doméstica” da casa da mãe de 
Marcos seria um dos vários lugares de encontro, oração e culto dos cristãos da 
cidade. E terá́ sido nessa comunidade familiar que o futuro evangelista foi 
iniciado na fé em Jesus Cristo. 
Já convertido ao cristianismo quando Paulo e Barnabé́ chegaram a Jerusalém 
trazendo os auxílios da Igreja de Antioquia (At 11,30), acompanhou-os na 
viagem de volta (12,25) e na primeira viagem apostólica à ilha de Chipre 
(13,4-5). Por volta do ano 50, voltou ao Chipre acompanhado apenas de 
Barnabé (15,39). Depois foi para Roma como colaborador de Paulo, prisioneiro 
naquela cidade (Cl 4,10; Fm 24). 
  Segundo a voz praticamente unânime da tradição, foi em Roma que Marcos 
escreveu o seu livro, entre o ano 65 e 70, para transmitir o fundamental da 
mensagem que tinha ouvido a Pedro acerca de Jesus.  
  Marcos é o mais breve dos quatro Evangelhos: apenas 16 capítulos, face aos 
21 de João, 24 de Lucas e 28 de Mateus. E é o mais simples, direto e colorido, 
valorizando pormenores em apoio de uma fé sensível ao extraordinário. 
 Neste Novo Ano Litúrgico (B), seremos acompanhados mais de perto pelo 
Evangelho de São Marcos. 
 
 
 
  No dia de Natal celebraremos 

Eucaristias às 00h (Missa do Galo) 
e 10h30 (Missa Solene). 
 Na Festa da Sagrada Família 
celebraremos Eucaristias às 19h00 
(sábado) e 10h00 (domingo). 

Celebrações do Natal�

 A intenção universal: Natal, fonte de paz e esperança  - Para que o 
nascimento do Redentor traga paz e esperança a todos os homens de boa-vonta-
de. 

Intenções do Santo Padre para Dezembro�

 A intenção para a evangelização: Pais Evangelizadores - Para que os pais 
sejam autênticos evangelizadores, transmitindo aos filhos o dom precioso da fé. 

N a S o l e n i d a d e d e 
Imaculada Conceição 
celebraremos Eucaristias 
às 9h30 e às 11h00. 

Solenidade de 
Imaculada Conceição o 

8 Dezembro�
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HORÁRIO DAS MISSAS

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

• Domingos às 10h00

 “Queremos viver o tempo novo do Advento - Natal 2014/2015 impregnado do 
dinamismo, do encanto e da alegria do evangelho. Desejamos rezar, refletir e 
agir em Igreja diocesana, inseridos e interventivos nas paróquias e 
nasparóquias e nas vigararias da nossa Diocese. Temos, cada um de nós e ca- 

Dinâmica Advento-Natal�

da uma das nossas famílias, 
um lugar próprio e um 
desafio novo ao assumirmos 
a alegria do evangelho como 
missão. 

 Preparada pelo Secretariado 
Diocesano da Pastoral Famili- 
ar, a quem agradeço desde 
já toda a disponibilidade 

  Estão disponíveis no site da Paróquia - htts://sites.google.com/site/
paroquiaperafita/ - todos os materiais necessários para, em cada casa/família, se 
entrar nesta dinâmica e, assim, vivermos este Tempo Litúrgico do Advento-Natal. 

 Queremos ser como família e como comunidade: “Casa” aberta, disponível e 
acolhedora da “alegria do Evangelho”. 

Dom António Francisco, Bispo do Porto 

desde logo manifestada ao 
acolher o meu convite e todo o 
entusiasmo ao compreender o 
propósito de elaborarmos uma 
ún i ca Caminhada para a 
Diocese, assumida por igual por 
todas as Paróquias, Vigararias, 
Secretariados Diocesanos e 
Movimentos Apostólicos. 

 Trata-se de uma Caminhada a 
que está subjacente esta 
intenção de estender a cada 
família no seu todo e a cada 
comunidade, entendida como 
famí l ia de famí l ias , es te 
imperativo mobilizador que nos 
convoca para a missão.  
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  AGENDA�
01 – Formação Vicarial 
03 – Missa + Exposição do Santíssimo (19h00)  
04 – Escola da Fé 
06 – Formação Acólitos 
06 a 13 – Feira do Livro 
07 – Investidura de Guias 
08 – Solenidade da Imaculada Conceição 
09 – Oração de Taizé 
10 – Catequistas – Jesus ComVida 
10 – Reunião de Batismos (em Perafita) 
13 – Audição de Natal da Escola de Música (10h00) 
13 e 14 – Venda de Compotas (Lobitos) 
13 – Missa de Agrupamento (Dirigentes) 
14 – Baptismos 
17 – Confissões 
18 – Escola da Fé 
20 e 21 – Atividades: Lobitos, Exploradores, Pioneiros 
23 e 24 – Pão de Ló (Caminheiros) 
25 – Natal do Senhor 
27 – Janeiras  
28 – Sagrada Família 
29 – Acólitos 
29 – Janeiras  

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  

CONCERTO DE REIS. Coros Paroquiais 11 janeiro ‘15 

FESTA VICARIAL DA CATEQUESE 14 fevereiro ‘15 

DIA VICARIAL DOS ADOLESCENTES 25 abril ‘15 


