Notícias
EUCARISTIA EM HONRA DE S. BENTO - No dia 21
(sábado) às 19 horas na Igreja Matriz celebramos o transito
(morte) de S.Bento.
VIA-SACRA - Durante a Quaresma teremos a ViaSacra na Igreja aos domingos pelas 18 horas.
CELEBRAÇÃO PENITENCIAL (CONFISSÕES) - No dia
31 deste mês (terça-feira) teremos a Celebração
Penitencial deste tempo de Quaresma. Será às 15h e às
21,15h na Igreja Matriz. Estarão os padres da Vigararia.
24 HORAS PARA O SENHOR - A partir das 20h do dia
20 (sexta-feira) até às 19 horas do dia 21 faremos as 24
horas para o Senhor na Igreja Matriz.

FESTAS DA CATEQUESE
1. Festa do Pai-Nosso (2º ano):
23 de Maio – 15h, Cripta
2. Festa da Eucaristia (3º ano):
24 de Maio – 10h, Cripta
31 de Maio – 10h, Cripta
11 de Junho – 11h, Cripta
3. Festa da Fé (6º ano):
7 de Junho – 10h, Cripta
14 de Junho - 10h, Cripta
4. Festa da Vida (8º ano):
16 de Maio – 17h, Cripta
5. Festa do Envio (10º ano):
21 de Junho, 11h, Quinta das Freiras

VIAGEM AO SUL DE ITÁLIA

Percorrendo os passos de S. Bento

De 5 a 12 de agosto iremos realizar uma viagem a
Itália. Visitaremos Roma (audiência Papal) Nápoles,
Capri, Amalfi, Pompeia… e os lugares onde esteve S.
Bento, Subiaco e Monte Cassino. Os interessados
devem contatar a Secretaria Paroquial.

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA
No dia 26 de abril iremos realizar a Peregrinação
Paroquial a Fátima. As inscrições poderão ser feitas
na Secretaria Paroquial e centros de Cultos.
No ato da inscrição será dado um bilhete com o
número do autocarro e o número do lugar. Também
na inscrição deve-se efetuar o pagamento a 12,50€.

AGENDA
MARÇO
01. I Domingo de Quaresma
Via-Sacra - 18h na Igreja Matriz
(Todos os Domingos de Quaresma)
04. Reunião de Batismos
05. Conselho Económico
07. Festa do Perdão (10h)
10. Comissão Permanente
11. Visitadores
12. Direção do Centro Social
13. Reunião da Visita Pascal
14. Festa do Perdão - 10h
Reunião de Pais 2º Ano
17. Confissões em Jovim e Covelo
18. Concerto do Coro Vicarial - Capela S. José
19. Confissões - Baguim
20. 24 Horas Para o Senhor
21. Missa do Trânsito de S. Bento - 19h
22. Almoço Solidário
24. Confissões - Valbom
25. Confissões - S. Cosme
26. Confissões - S. Pedro da Cova
28. Festa do Perdão - 10h
Café Concerto - Jovens
31. Confissões - Rio Tinto

OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS
Terminaram as obras do Coro
Alto.
Foi requalificada a escada de
acesso e colocada uma nova
bancada. A caixa do orgão de tubos
já foi restaurada . Agora vai começar
a montagem.
As obras na Secretaria estão na
fase final.
Recebemos as seguintes
ofertas que muito agradecemos:
Saldo anterior
Transferência
Oferta
Oferta
Oferta Casamento
Bodas
Oferta
Oiferta
Encontro Janeiras
Anónima
Noite de Fados
Transferência
Bodas
Ofertório Fevereiro
Total

23.461,40€
70,00€
10,00€
300,00€
40,00€
100,00€
20,00€
100,00€
83,12€
100,00€
2.648,00€
70,00€
20,00€
1.357,02€
28.379,54€
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Caminhada da
Quaresma à Páscoa
2020

ALMOÇO
SOLIDÁRIO
Polivalente Centro Social
22 de Março

VIAGEM AO
SUL DE ITÁLIA
Percorrendo os passos de S. Bento

5 a 12 de Agosto

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA
Faça a sua inscrição na Secretaria Paroquial
ou nos centros de Nª Sª da Ponte, Nª Sª do
Amparo ou na Capela de S. Sebastião.

26 Abril

Destaque

Vida Comunitária
PÓRTICO
O mês de Março que iniciamos concide
liturgicamente com a Quaresma.
A Quaresma entende-se na ligação com a Páscoa.
Iniciamos o grande tempo Pascal da Igreja.
Quarenta dias de preparação para a Páscoa e
cinquenta dias da celebração da Ressurreição do Senhor
e da presença salvadora do seu Espírito.
A quaresma não é um tempo triste, de luto, de
masoquismo, de dietas físicas, de dispersões.
A Quaresma é um tempo do essencial, do autentico,
de renovação, de reconciliação, de renascimento.
A caminhada diocesana deste tempo tem como titulo
“Todos aqui renascemos”.
Ora a Quaresma tem uma ligação muito profunda ao
Batismo pois é o tempo que prepara os catecúmenos e
nos prepara a nós para a renovação das promessas
batismais.
É o tempo primaveril de “renascer” seja “pela
celebração dos sacramentos da iniciação cristã, seja pela
renovação
da promessas batismais, seja por uma
radical conversão de vida, que nos permite alcançar o
perdão dos pecados e uma vida nova, para chegarmos
de coração purificado à celebração do mistério pascal
de Cristo”.( Oração e Bênção das Cinzas )
O Papa Francisco intitula a sua mensagem para este
tempo de Quaresma: “ Em nome de Cristo suplicamos:
reconciliai-vos com Deus” (2 Cor 5,20).
O seu apelo é deixar-nos reconciliar com Deus
fixando o olhar do coração no mistério Pascal: morte e
ressurreição de Jesus.
A Quaresma é o tempo propício para esta união
(configuração) a Jesus. O morrer com Ele para as
violências com Ele ressuscitar, viver uma vida nova.
Uma vida nova alicerçada na oração e na partilha.
Uma oração onde fazemos a experiência de
misericórdia e de Amor de Deus; oração que vai
rompendo a dureza do nosso coração e uma vida fútil e
superficial.
Finalmente a partilha com os mais necessitados e
uma economia mais justa e inclusiva.
Quaresma tempo de renascimento. Tempo de
reconciliação com Deus e os irmãos !
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

NOVOS FILHOS DE DEUS
JANEIRO
05 Maria Santos Cardoso Costa
11 João Francisco de A. Coutinho Pinto faria
Joana Almeida Ribeiro Fernandes Rocha
Hugo Luís Costa Tâmplaru
David Alexandre Pereira Sá Santos Fonseca
12 Leonor Sofia Bravo Ribeiro
Carolina Filipa Bravo Ribeiro
14 David Lopez Sousa

PARTIRAM PARA O PAI

JANEIRO

Francisca da Costa Marques Vieira – de 75 anos
José Raimundo Cunha – de 95 anos
Emília Antunes Pinto – de 66 anos
António Joaquim Martins Vidinha – de 85 anos
Benilde de Mesquita Pinto – de 82 anos
Alfredo José dos Santos – de 86 anos
Adelaide Rita de Jesus – de 87 anos
Joaquim Teixeira Lopes – de 67 anos
Hernâni Valente Ribeiro – de 55 anos
Silvana Leite da Rocha – de 90 anos
Genoveva Maria Dias de Miranda Garcia – de 91 anos
Delmira Fernandes – de 93 anos
Cláudio Brito Baía de Oliveira – de 70 anos
Armando Jorge S. Alvarenga de Almeida – de 62 anos
Ilídio Teixeira da Cruz – de 88 anos
Bernardino João de Abreu Ribeiro – de 75 anos
António Alberto Neiva de Sousa – de 70 anos
Carlos Sousa – de 85 anos
Maria Amélia Alves Rodrigues – de 78 anos
Albertina de Jesus Gonçalves – de 96 anos
Mimosa da Conceição Pinto – de 93 anos
Ana Sofia Martins Mendes – de 28 anos
Rita dos Prazeres Jesus Carlos – de 83 anos
Maria da Conceição Coelho Correia – de 85 anos
Fernando Júlio da Costa – de 87 anos
Maria da Conceição Campos – de 88 anos
Arnaldo Cardoso – de 93 anos
Elisa Susana Casimiro Cunha – de 47 anos

- 20 Março 2020

Na Igreja Matriz das 22h às 24h

ALMOÇO SOLIDÁRIO
No dia 22 de Março (Domingo) às 12,30h
iremos realizar um Almoço Solidário: Todos
Filhos de Deus. Será no Polivalente do Centro
Social e é para angariar fundos para as obras
da Igreja Matriz.
Os bilhetes estão à venda na Secretaria
Paroquial e centros de culto a 15€.
Procuremos ajudar.

TODOS AQUI RENASCEMOS
Caminhada da Quaresma à Páscoa 2020
O prefixo «re», de regeneração ou
renascimento, evocado pelo nosso Bispo, Dom
Manuel Linda, no Pórtico ao Plano Diocesano de
Pastoral, inspira-nos a retomar a ideia da
caminhada anterior, com o mote “Todos aqui
nascemos”, para oferecer agora a proposta de um
caminho batismal e quaresmal, que nos conduza
à celebração da Páscoa, sob o lema “Todos aqui
renascemos”.
Aliás, o tempo já vivido na caminhada anterior,
que nos levou à celebração cristã do mistério do
Natal, não nos faz esquecer que a encarnação
redentora do Filho de Deus é já início da Páscoa de
Cristo. O abaixamento de
Deus, que veio até nós,
deposto no berço da nossa
humanidade, é apenas o
início daquela descida que
levará Cristo à mansão dos
mortos, para daí nos levantar
e ressuscitar com Ele.
A ideia de «renascer», de
regenerar, de renovar, de
reconduzir à luz da fé, aplicase agora, com toda a propriedade, a este tempo
favorável da Quaresma, que é caminho e iniciação
à Pascoa, e por isso, tempo primaveril de
“renascer”, seja pela celebração dos sacramentos
da iniciação cristã, seja pela renovação das
promessas batismais, seja por uma radical
conversão de vida, que nos permita alcançar o
perdão dos pecados e uma vida nova, para assim
chegarmos de coração purificado à celebração do
mistério pascal de Cristo (cf. Orações de Bênção
das Cinzas).
Por isso, este prefixo “re”, de renovação da vida
(Bar 3,2), acompanhar-nos-á da Quaresma à
Páscoa, de vários modos: renunciar (1.º Domingo),
revestir (2.º domingo), renovar (3.º domingo),
reconhecer (4.º Domingo), reviver (5.º domingo),
reinar (domingo de Ramos) e ressuscitar
(Domingo de Páscoa).

Esta linha de continuidade permite-nos manter o
foco batismal, usando a mesma imagem ou
símbolo da videira, a partir da alegoria inspiradora
de todo este ano pastoral “Como os ramos na
videira”.
Sugerimos que esta videira (se possível, a
mesma usada na caminhada do Advento ao
Batismo do Senhor) permaneça junto do
Batistério ou, de algum modo, em ligação com
ele. Isso mesmo recordar-nos-á a vida nova do
homem novo, que é “como árvore plantada à
beira das águas, dá fruto a seu tempo e a sua
folhagem não murcha” (Sl 1, 3; Jr 17,8). Ou então,
se for mais conveniente, a
videira poderá colocar-se junto
à Cruz (ou em volta dela) ou
próxima do altar. A significação
é clara: o Batismo e os demais
sacramentos brotam como a
água e o sangue, do lado
aberto do Senhor (cf. Jo 19,34),
como frutos preciosos da
árvore da Cruz. Semana a
semana, poderá colocar-se
junto da videira algum elemento significativo,
sendo preferível não os acumular sucessivamente,
pois a Quaresma é tempo de despojamento,
sobriedade e austeridade. também nos sinais.
É muito bela a imagem proposta por Santo
Inácio de Antioquia: “Fugi dos maus rebentos que
produzem frutos venenosos: se alguém os prova,
morre fatalmente. Esses rebentos não são da
plantação do Pai. Se o fossem apareceriam como
ramos da cruz e o seu fruto seria incorruptível. Por
esta Cruz, Cristo vos convida, como a seus
membros que sois, a tomar parte na sua Paixão.
Com efeito, a Cabeça não pode existir separada
dos membros” (Santo Inácio de Antioquia, Carta
aos Tralianos, n.º 11).
DIOCESE DO PORTO

