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PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA

5 de Maio
Faça a sua inscrição na Secretaria Paroquial ou
nos Centros de Nª Sª da Ponte, de Nª Sª do Amparo
e na Capela de S. Sebastião.

* Almoço Solidário: Todos Discípulos Missionários - 3 Mar
* Peregrinação a Israel - 7 a 14 Agosto

Vida Comunitária
ENTRARAM PARA A FAMÍLIA CRISTÃ

PÓRTICO

Janeiro

Na Quarta-feira de Cinzas iniciamos o
tempo novo de Quaresma-Páscoa. Iniciamos o
grande tempo pascal da Igreja. Quarenta dias de
preparação para a Páscoa e cinquenta dias de
celebração da Ressurreição do Senhor e da
presença salvadora do seu Espírito. É o tempo
forte da comunidade cristã.
A Quaresma convida-nos a ir ao essencial, a
reorientar a nossa vida.
Hoje facilmente nos distraímos. Nos distraímos
de ser verdadeiramente humanos e responsáveis e
nos distraímos de viver e testemunhar a nossa fé.
Nesta Quaresma somos convidados a renovar o
ser discípulos missionários. A Quaresma de um
modo particular convida-nos hoje a redescobrir o
cerne da nossa fé: Jesus Cristo, a sua pessoa e a sua
mensagem, o mistério da sua morte e
Ressurreição.
No tempo em que vivemos cheio de
perplexidades , de insegurança, de confusão, de
falta de sentido e esperança somos convidados a
encontrar a luz verdadeira na mensagem de Jesus,
no mistério da sua Páscoa.
Ora a Quaresma é um caminho que fazemos
pessoal e comunitariamente de renovação.
A nossa Diocese propõe : “ 40 dias para
chegar a bom porto: Cristo porto de misericórdia e
de paz !”
É proposta a figura bíblica do profeta Jonas
como figura paradigmática de necessária
renovação espiritual, pastoral e missionária.
Jonas é, podemos dizer, um anti-profeta.
Deus envia-o a Nínive , a grande cidade e ele
resiste, não quer sair do seu conforto e segurança.
Ora nesta Quaresma , somos convidados à
conversão e à missão. A acolher o Deus
misericordioso e cheio de bondade e a ir à cidade
anunciar a alegria do Evangelho.
A.J.

Paróquia de Rio Tinto
Rua da Lourinha, 33
4435-308 Rio Tinto
Telefone - 22 489 02 85
Telemóvel - 96 018 14 88
Email - geral@paroquiariotinto.pt
www.paroquiariotinto.pt
Pároco Avelino Jorge
avelinojorge63@gmail.com

12 - Sara Catarina Ribeiro Rodrigues

Rui Pedro Pité Pereira

PARTIRAM PARA O PAI
Janeiro
José Leite Ribeiro – de 86 anos
Maria Fernanda de Sousa – de 89 anos
Eugénio António Castelão Barbosa – de 78 anos
Maria de Fátima Mendes dos Santos – de 72 anos
Fernando Augusto de Carvalho Meireles – de 74 anos
Maria Fernanda Teixeira Cadão Ferreira – de 89 anos
Alcides Anjos Fonseca Almeida – de 78 anos
Maria Manuela da Silva Queirós – de 60 anos
Natália Rosa Camocho L. de Sousa – de 81 anos
Júlia Moreira da Silva – de 84 anos
Manuel Gonçalves Polonia – de 92 anos
Carlos da Conceição Ferreira Monteiro – de 89 anos
Serafim Fernandes de Oliveira – de 87 anos
Rosa Marques Ribeiro – de 75 anos
Rosa Ferreira Seabra – de 95 anos
Germano Ribeiro da Cruz – de 75 anos
Francisco da Silva Cabral – de 69 anos
Domingos Fernando Faria da Silva – de 51 anos
Ilda da Silva Magalhães Monteiro – de 73 anos
Amélia Jesus de Sousa Teixeira – de 84 anos
Maria Armanda Leite Couto – de 91 anos
Leopoldina Gomes da Silva – de 92 anos
Ana Rosa da Silva Neves – de 81 anos
Maria da Conceição de Sousa e Silva – de 93 anos
Manuel Joaquim Martins Gomes da Silva – de 69 anos
António Pereira Miranda da Silva – de 88 anos

ALMOÇO SOLIDÁRIO
3 de Março
No dia 3 de Março (Domingo) às
12,30h iremos realizar um Almoço
S o l i d á r i o : To d o s D i s c í p u l o s
Missionários para angariar fundos para
as obras da Igreja Matriz. Os bilhetes
estão à venda na Secretaria Paroquial e
Centros de Culto a 15€. Procuremos
colaborar.

Destaque

O NOSSO CAMINHO PARA A PÁSCOA 2019
Apresentamos, em linhas gerais, a três dias e três noites” (Mt 12,40; cf. Lc 11,29-32).
proposta diocesana do nosso caminho para a
Assim, a figura de Jonas, com o seu apelo
Páscoa 2019.
à conversão e a sua resistência à missão, inspiraEm coerência com o Plano Diocesano de nos uma caminhada de saída da nossa zona de
Pastoral 2018/2019, também agora o profeta conforto, o que implica um caminho de conversão
Jonas nos servirá de inspiração, como figura pessoal à misericórdia de Deus e conduz
paradigmática da nossa necessária conversão necessariamente cada um dos batizados a
espiritual, pastoral e missionária. Jonas é um contribuir para a necessária transformação
missionária de toda a Igreja
convite a descobrir, na travessia
(cf. EG 19-49).
da itinerância, o movimento do
coração que, paradoxalmente,
Propomos que, em
precisa de sair para poder
cada semana, frequentemos
permanecer, precisa de mudar
uma nova fronteira de
para se poder manter fiel.
missão, atraquemos em
novo cais: pode ser uma
escola, um café, um bar, um
hospital, um centro de
saúde, uma associação
cultural, uma associação
desportiva, um clube social,
uma paragem de autocarro,
uma estação de comboio ou
de metro, uma casa de
família, uma rede social, o
mundo digital…

Neste espírito,
percorremos o caminho da
Quaresma à Páscoa como uma
viagem de quarenta dias (Jn 3,4),
que nos leva, de cais em cais,
num caminho de saída e com
saída, ao encontro reconciliador
e renovador com “Cristo, porto da
misericórdia e da paz” (Prefácio
da Quaresma VI).
Nesta caminhada para a Páscoa,
pensamos em Jonas como ícone profético e
pascal, a que o próprio Jesus Se referiu para falar
da Sua morte e ressurreição. De facto, o mistério
pascal de Cristo, morto e ressuscitado, encontra
na experiência de Jonas, engolido e expelido pelo
grande peixe (Jn 2,1-11), uma das suas mais
belas figuras. “Assim como Jonas esteve no
ventre do monstro marinho três dias e três noites,
assim o Filho do homem estará no ventre da terra

Sugerimos, como imagem desta
caminhada, o leme de um navio, recordando a
aventura de Jonas e o próprio Cristo, que é mais
do que Jonas; é Ele o Homem do leme, que não
nos abandona nesta travessia (Mt 8,23-27; Mc
4,25-41; Lc 8,22-25), e que nos abre, a partir do
encontro reconciliador com Ele, o porto da
misericórdia e da paz.
Diocese do Porto

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA
No dia 5 de Maio (Domingo) iremos realizar a
peregrinação a Fátima. As inscrições poderão já ser feitas
na Secretaria Paroquial e nos Centros de Nª Sª da Ponte, Nª
Sª do Amparo (Venda Nova) e Capela de S. Sebastião.
No ato da inscrição será dado um bilhete com o
número do autocarro e o número do lugar. Também no ato
de inscrição deve-se efetuar o pagamento de 12,50€.

Notícias
Reunião geral de Catequistas – No dia 1 (Sexta –
feira ) no Centro de Nª Srª da Ponte haverá uma reunião
para todos os catequistas da comunidade.
Eucaristia em honra de S.Bento – No dia 21 às 11h.
na Igreja Matriz teremos Eucaristia lembrando a Morte
de S.Bento.
Visitadores – No dia 20 (Quarta-feira) teremos o 3º
encontro para visitadores às 21,30h no Multiusos do
centro Social. Estará o Padre José Nuno para nos falar
do sofrimento e da morte.
Quarta-feira de Cinzas – No dia 6 iniciamos a
Quaresma com a Quarta-feira de Cinzas. Além da
Eucaristia das 19 h. teremos também Eucaristia às
21,30h para marcar comunitariamente o início deste
tempo forte.
24 horas para o Senhor – A partir das 19 horas do
dia 26 ( Sexta-feira) até às 19 horas do dia 27 faremos as
24h. para o Senhor na Igreja Matriz.
Legião de Maria – No dia 24 ( Domingo ) às 15,30h
teremos na Cripta uma celebração Diocesana da Legião
de Maria, presidida pelo D. António Taipa Ex-Bispo
Auxiliar do Porto.
Conferência de S. Vicente de Paulo - Para reforçar
o cabaz de Páscoa de 2019 a Conferência vai fazer uma
recolha de alimentos no fim de semana de 6 e 7 de Abril
e a venda de compotas e artigos artesanais nos dias
6,7,13 e 14 de Abril. Procuremos colaborar.
Via-Sacra - Durante a Quaresma teremos a ViaSacra na Igreja Matriz aos domingos às 18h.

DECLARAÇÃO DE IRS
Todos os contribuintes podem, na sua declaração
de IRS, fazer um donativo de 0,5% do valor de imposto
liquidado nos termos do nº6 do artº. 32 da Lei 16/2001.
Este donativo não implica qualquer aumento de IRS e
também é válido nas declarações online.
Para fazer este donativo no Centro Social da
Paróquia de Rio Tinto use o NIPC no quadro 11 da folha
de Rosto.
Exemplo:
Instituições Particulares de Solidariedade Social
pessoas coletivas de utilidade pública...

501538275

PEREGRINAÇÃO A ISRAEL
Vamos realizar um Peregrinação a
Israel ( País de Jesus) de 7 a 14 de Agosto.
Os interessados devem contatar a
Secretaria Paroquial.

AGENDA
MARÇO
01. Reunião Geral de Catequistas
03. Almoço Solidário: Todos Discípulos Missionários
05. Carnaval
Conselho Económico
06. Quarta-feira de Cinzas - 19h e 21,30h
07. Reunião de Batismos
08. Encontro de Crisma
10. Batismos
12. Leitores
14. Secretariado da Catequese
19. S. José
Centro Social
20. Visitadores
21. Eucaristia S. Bento - 11h
Comissão Permanente
22. Encontro de Crisma
23. Festa do Perdão - 10h
24. Legião de Maria - Celebração 15,30h
26. Confissões Jovim e Covelo
27. Confissões Fânzeres - 21h
28. Confissões Foz do Sousa
29. 24H para o Senhor (das 19h às 19h do dia 30)
30. Festa do Perdão - 10h

OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS
Para as obras da Igreja Matriz
seguintes ofertas que agradecemos:
Transporte de Fevereiro
Oferta
Doente
Maria Emília e Marido
Anónima
Família
Publicidade
Maria Celeste Barbosa
Oferta
Anónima
Oferta
Anónimo
Casal
Patrocínio - Janeiras
Ofertório de Fevereiro
Total

recebemos as
27.751,42
40,00
10,00
100,00
100,00
120,00
500,00
15,00
20,00
30,00
20,00
15,00
90,00
250,00
1.279,48
30.340,90

