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Devem os presbíteros de tal modo estar à frente que, não procuran-

do os próprios interesses mas os de Jesus Cristo e, trabalhem na 

obra comum com os leigos e vivam no meio deles segundo o exem-

plo do Mestre, que «veio» para o meio dos homens, «não para ser 

servido, mas para servir e dar a vida pela redenção de muitos. 

                                                                   Concílio Vaticano II 

                                          



Carta aos meu paroquianos 
Durante muito tempo dirigi-me a vós, no estilo epistolar, para me sentir 

mais próximo dos leitores. 

A partir deste fim de semana esta despretensiosa publicação ficará  

suspensa para sempre . Comunico-vos oficialmente aquilo que já é do  

domínio público. 

No dia 15 de Outubro, cessarei a minha missão de pároco de Rio Tinto 

e às 16 horas, na nossa igreja matriz, e tomará posse como meu sucessor 

o Reverendo Padre Avelino Jorge Pereira Soares, até agora pároco de 

Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia. 

Dou graças a Deus pelo dom que vos foi concedido. Trata-se dum  

sacerdote muito estimado na paróquia que pastoreava. Sei que o nosso 

bispo teve muito em conta a realidade pastoral de Rio Tinto. 

Por mera coincidência, na última semana do mesmo mês (não apontei o 

dia exato), numa quarta feira, do ano de 1974, na ressaca da revolução 

de 25 de Abril de 1974, chegava eu à paragem do autocarro ao lado do 

edifício da Junta. Perguntei às pessoas que aguardavam onde era a resi-

dência paroquial. Uma senhora respondeu, dizendo: é ali. Não conhecia 

a igreja nem a residência. De Rio Tinto apenas conhecia o troço da estra-

da Porto -Vila Real. Assim começou a minha caminhada convosco. Agora 

o meu estado de alma é de alegria e ação de graças. Dos meus pecados 

acho que não é necessário pedir perdão, porque cada eucaristia começa 

pelo “confessemos os nossos pecados...  Deus e a vós irmãos”. 

Como todos vós, tive momentos de alegrias e dores. Segurou-me sempre a 

mão de Cristo e a proteção materna de Nossa Senhora. Sempre me senti 

um frágil vaso de argila. Tenho consciência viva de muitos defeitos e  

erros. Todo o ser humano, inclusive o padre, é um ser inacabado. De tudo 

isso vos peço desculpa. Retiro-me voluntariamente para servir a Igreja de 

outro modo. O amor, no sentido teológico  da caridade, transcende a pró-

pria vida terrena. A fé não será precisa, quando virmos face a face, a es-

perança também, quando tivermos o que esperávamos, a caridade perma-

nece eternamente.  

Peço-vos que sejais ótimos colaboradores do vosso novo pároco.  



Meditai e rezai com Jesus aquela oração eucarística: “Pai, que todos se-

jam um, como tu és um em Mim e eu em Ti, para que o mundo acredite 

que Tu me enviaste”. Os pecados maiores dos cristãos a nível, universal, 

diocesano e paroquial, são aqueles que ferem a unidade 

Este escrito não é de modo algum uma “despedida”.  

Não há lugar para despedidas nem emoções. Continuarei a assegurar  os 

assuntos correntes da paróquia até  à data referida tomada de posse. 

Cumpre-me ainda, nos bastidores, ajudar a preparar uma digna receção 

ao Senhor Padre Avelino Jorge.  

Continuarei a ser um ausente/presente. Mas desejo ser esquecido. As 

atenções devem ser todas para o meu sucessor. 

 

Rio Tinto, 27 de Agosto, de 2017  

Novos filhos de Deus 
Agosto   
27 – Matilde Machado Silva 
        Stela Alves 
        Catarina dos Santos Dias 
        Alexandre Miguel Costa de Sousa 
        Maria Carolina Ferreira Guedes 
        Alícia Sofia Fonseca Silva 
        Francisca Evangelista Silva 
        Ana Teresa Mendes Azevedo 
        Luana Filipa Otoni Tavares 
        Rodrigo Filipe Teixeira França 
        Lourenzo José Teixeira França 
        Sara Pereira Ribeiro 
        Bianca Filipa dos Santos Silva 
 
Novos Lares 
Agosto 
26 – Marcos André Mota Miguel 
       Márcia Filipa Silva Ribeiro 
 
27 – Richard Bou Bachir 
       Marta Teixeira Barbosa Bou Bachir 

Partiram para o Pai 
Bianca Ferreira Moutinho – 65 anos 
José Augusto Silva – 54 anos 
Maria Fernanda Fonseca Rocha – 82 anos 
José Pereira de Sousa – 84 anos 
César Bernardes Carneiro – 82 anos 
Clara maria Peixoto Raposa – 64 anos 



CENTRO PASTORAL DA VENDA NOVA 

Naquele tempo, Jesus foi para os lados 

de Cesareia de Filipe e perguntou aos 

seus discípulos: «Quem dizem os 

homens que é o Filho do homem?». 

Eles responderam: «Uns dizem que é 

João Baptista, outros que é Elias, outros 

que é Jeremias ou algum dos profetas». 

Jesus perguntou: «E vós, quem dizeis 

que Eu sou?». Então, Simão Pedro 

tomou a palavra e disse: «Tu és o 

Messias, o Filho de Deus vivo». Jesus 

respondeu-lhe: «Feliz de ti, Simão, 

filho de Jonas, porque não foram a 

carne e o sangue que to revelaram, mas 

sim meu Pai que está nos Céus. 

Também Eu te digo: Tu és Pedro; sobre 

esta pedra edificarei a minha Igreja e as 

portas do inferno não prevalecerão 

contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino 

dos Céus: tudo o que ligares na terra 

será ligado nos Céus, e tudo o que 

desligares na terra será desligado nos 

Céus 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus 
 Cristo segundo São Mateus  

As chaves são o sinal do poder, 

como se pode ver já nesta 

leitura do Antigo Testamento. 

Assim, ela prepara-nos para 

compreendermos a linguagem 

de Jesus no Evangelho. Mas já 

aqui, a maneira como o profeta 

fala do administrador do 

palácio real faz entrever Al-

guém que é mais do que ele, e 

que terá o poder de abrir e 

fechar a Casa de David, Casa 

esta que é, em última análise, o 

próprio Jesus, e o seu Corpo 

que é a Igreja. Ele é a chave 

que abre, e a Porta, por onde se 

pode entrar, e a Casa que Deus 

Senhor Deus,  

 

que unis os corações dos fiéis 

num único desejo,  

fazei que o vosso povo ame o 

que mandais  

e espere o que prometeis,  

para que, no meio da 

instabilidade deste mundo,  

fixemos os nossos corações  

onde se encontram as 

verdadeiras alegrias.  

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho,  

que é Deus convosco na unidade 

do Espírito Santo.  

 

 


