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Notícias

Folha de Rio TintoAGENDA

MARÇO

01. Carnaval

02. Quarta-feira de Cinzas - 19h e 21:30h
03. Reunião de Batismos
      Missa em S. Sebastião - 17h
06. Batismos
10. Visitadores
12. Grupo do Crisma
15. Direção do Centro Social
16. Conselho Económico
17. Secretariado Permanente
18. Café com Deus
19. S. José - Dia do Pai
20. Batismos
22. Plenário do Conselho Pastoral
23. Equipa de Batismos
      Confissões - Baguim
24. Confissões - Jovim e Covelo
25. 24h para o Senhor (das 19h às 19h do dia 24)
26. Grupo do Crisma
27. Almoço Solidário - 12,30h
29. Confissões - Valbom
30. Reunião de Batismos
      Confissões - S. Cosme
31. Confissões - S. Pedro da Cova

 

 

 
  

S. JOSÉ – DIA DO PAI - No dia 19 de Março, sábado, 
dia de S. José celebramos o Dia do Pai.
Nas celebrações desse sábado e domingo convidámos 
de modo particular os pais para uma homenagem 
especial.
24H PARA O SENHOR - A partir das 19h do dia 25 
(sexta-feira) até às 19h do dia 26 faremos as 24h para o 
Senhor na Igreja Matriz. Os grupos devem fazer a  
marcação das horas na Secretaria.
VIA-SACRA - Durante a Quaresma teremos a Via-
Sacra na Igreja Matriz aos Domingos às 18h.
QUARTA-FEIRA DE CINZAS – QUARESMA - No dia 2 
de Março iniciamos a Quaresma com a Quarta-Feira 
de Cinzas. Teremos a Eucaristia habitual das 19h e 
também às 21,30h. Será um dia de jejum e oração pela 
paz na Ucrânia.
CELEBRAÇÃO PENITENCIAL - CONFISSÕES - No dia 
7 de Abril (quinta-feira) teremos a Celebração 
Penitencial deste tempo de Quaresma. Será às 15h e às 
21,15h na Igreja Matriz. Estarão os padres da Vigararia 
para o Sacramento da Reconciliação.

 No dia 24 de Abril (Domingo) iremos 
realizar a Peregrinação Paroquial a 
Fátima. Depois de dois anos em que não 
foi possível vamos retomar esta 
peregrinação de fé.
 As inscrições poderão ser feitas na 
Secretaria Paroquial, na Ponte e N. S. 
Amparo.
 No ato da inscrição será dado o 
bilhete com o número do autocarro e do 
lugar. O valor da inscrição são 12,50€.

PEREGRINAÇÃO A FÁTIMA

VIAGEM AO SUL DE ITÁLIA - 4 a 11 de Agosto                

VIAGEM A ITÁLIA

1. Festa do Pai-Nosso (2º ano):
 28 de Maio – 15h, Cripta
 04 de Junho - 15h, Cripta
2. Festa da Eucaristia (3º ano): 
 29 de Maio – 10h, Cripta
 05 de Junho – 10h, Cripta
 16 de Junho – 10h, Cripta
4. Festa da Fé (6º ano):
 12 de Junho – 10h, Cripta

FESTAS DA CATEQUESE

PEREGRINAÇÃO PAROQUIAL A FÁTIMA
Faça a sua inscrição  na Secretaria Paroquial

ou nos centros de N. S. Ponte e N. S. do Amparo
24 Abril

ALMOÇO SOLIDÁRIO - Juntos por um caminho novo
27 Março

24 de Abril

 Vamos iniciar as obras no W.C. da igreja matriz e 
renovar a cripta. 
 Recebemos as seguintes ofertas que agradecemos:

 Saldo anterior    812,51€
 Oferta     20,00€
 Grupo Luz e Vida    20,00€
 Capela de S. Sebastião (Festa)   141,30€
 Capela de S. Sebastião (grupo oração)  13,50€
 Oferta     20,00€
 Doente     20,00€
 Ofertório Fevereiro    933,66€
 
   Total     1.990,97€

OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS

POLIVALENTE DO CENTRO SOCIAL

 Não nos cansemos de fazer o 

bem; porque, a seu tempo  

colheremos, se não tivermos 

esmorecido. Portanto, enquanto 

temos tempo, pratiquemos o bem 

para com todos (Gal 6, 9-10a).

Mensagem do Papa Francisco para a Quaresma

 De 4 a 11 de Agosto iremos realizar uma 
Viagem a Itália. Visitaremos Roma (audiência 
Papal), Nápoles, Capri, Amalfi , Pompeia, 
Santuário do P. Pio.... e os lugares onde esteve S. 
Bento, Subiaco e o Monte Cassino.

 Os interessados devem contactar com 
brevidade a Secretaria Paroquial.

Percorrendo os passos de S. Bento



NOVOS FILHOS DE DEUS
Mês de Janeiro
09 – Vasco Rocha Henriques
09 – Malu Ribeiro Silva Lima
09 – Santiago Ribeiro Silva
23 – Maria Beatriz Moreira Damião
23 – Rita Beatriz Freire Botelho
23 – Laura Sofia Freire Botelho

PARTIRAM PARA O PAI
Mês de Janeiro
Carlos Pinto da Costa – de 85 anos
Maria Antónia Ferreira Fonseca Santos – de 84 anos
Rafael das Neves Alves dos Reis – de 75 anos
Paulo Fernando Monteiro da Rocha – de 41 anos
Maria Augusta de Jesus – de 92 anos
Maria Alice Pereira da Costa – de 51 anos
Manuel Teixeira – de 94 anos
Manuel André dos Santos Moutinho – de 82 anos
Armando Martins Vieira – de 85 anos
Manuel Augusto Esteves Afonso – de 68 anos
José Manuel de Oliveira Fontoura – de 76 anos
José Manuel Martins Pereira – de 51 anos
Carlos José Couto Soares – de 66 anos
Joaquim Mário de Oliveira – de 80 anos
Serafim Duarte Pereira – de 87 anos
Joaquim Ribeiro Telha – de 91 anos
Olinda Ferreira – de 92 anos
António Manuel Galhardo – de 78 anos
António de Campos Araújo – de 73 anos
Inácio Dias Lima – de 86 anos
Guiomar Celeste Teixeira Pereira – de 88 anos

Vida Comunitária Destaque

PÓRTICO

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

 Vamos iniciar o tempo forte da Quaresma-Páscoa.

 A Quaresma começa com a Quarta-feira de Cinzas 
que lembra a nossa condição frágil e débil e o desejo de 
fazer caminho, de voltarmos o coração para Jesus e o Seu 
Evangelho: «Arrependei-vos e acreditai no Evangelho».

 Este caminho da Quaresma, caminho de renovação 
pessoal e comunitário, leva-nos à grande noite da Vigília 
Pascal. Leva-nos à noite Pascal Batismal, à noite do fogo, 
de luz, de renovação das promessas batismais. Leva-nos 
à Páscoa.

 Por isso, este tempo quaresmal é um tempo batismal. 
É tempo de renovar o nosso ser cristão. É tempo de 
renovar a nossa filiação divina – Filhos de Deus em Jesus 
e como Jesus.

 É tempo de renovarmos as opções fundamentais da 
nossa vida. E a grande opção é vivermos, não para nós e 
para as coisas, mas viver para Deus e para os outros.

 Durante dois anos vivemos a Quaresma confinados. 
Este ano temos, em princípio, a possibilidade de a 
vivermos uns com os outros. A Quaresma é um caminho 
sério que nos revela o essencial. E o essencial é 
deixarmo-nos esvaziar para vivermos para Deus e na 
proximidade dos outros.

 O Papa Francisco intitula a sua mensagem para esta 
Quaresma com um texto de S. Paulo aos Gálatas: «Não 
nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo 
colheremos, se não tivermos esmorecido. Portanto, 
enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com 
todos».

 E refere que não nos cansemos de rezar. Precisamos 
de rezar, porque necessitamos de Deus. Que não nos 
cansemos de extirpar o mal da nossa vida. Confiando no 
perdão de Deus, no sacramento da reconciliação. Que 
não nos cansemos de fazer o bem através de uma 
operosa caridade para com o próximo.

 Nesta Quaresma que vamos iniciar não nos 
cansemos de fazer o bem!

               A.J.

MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO PARA A QUARESMA 2022

ALMOÇO SOLIDÁRIO
 No dia 27 de Março (Domingo) às 

12:30h iremos realizar um Almoço 

Solidário: juntos por um caminho novo 

para angariar fundos para as obras 

paroquiais. Os bilhetes estão à venda 

na Secretaria Paroquial a 20€. 

Procuremos participar.

CENTRO SOCIAL DA PARÓQUIA DE RIO TINTO
Paineis Fotovoltaicos
 Instalamos no Centro Social um 

sistema Fotovoltaico para auto 

consumo.

 Com este investimento cuidamos 

do ambiente e temos previsto uma 

poupança de 10.000€/ano na fatura 

da eletricidade.

BODAS DE PRATA (25) E DE OURO (50)
 Agradecemos que os casais que 

celebram as Bodas de Prata e Ouro façam 

a marcação na Secretaria Paroquial com o 

mínimo de um mês de antecedência. No 

dia 12 de Junho teremos o Dia da Família a 

nível Vicarial.

 Ao iniciarmos este tempo de 

Quaresma, o Santo Padre, na sua habitual 

mensagem, recorre à imagem da 

sementeira que S. Paulo usa na sua carta aos 

Gálatas exortando-nos a perseverar no 

bem. Em três pontos, lembra-nos da nossa 

responsabilidade como cristãos de sermos 

«cooperadores de Deus» na sementeira que 

é o mundo.

 Francisco sublinha que, apesar do 

tempo da Quaresma o ser de forma 

privilegiada, toda a nossa vida fecundada 

pela Palavra de Deus é um tempo propício 

para plantar gratuitamente as sementes do 

bem, de olhar fixo no Céu e livres de lógicas 

mesquinhas. Se «muitas vezes, na nossa 

vida, prevalecem a ganância e a soberba», o 

papa sublinha que a «Quaresma convida-

nos a mudar mentalidade, de tal modo que a 

vida encontre a sua verdade e beleza no 

doar, no semear o bem e partilhá-lo 

[porque] na realidade, só nos é concedido 

ver uma pequena parte do fruto daquilo que 

semeamos». 

 Assim, perante a «amarga desilusão 

por tantos sonhos desfeitos […] e a tentação 

de fechar-se num egoísmo individualista», o 

Papa frisa que a «Quaresma chama-nos a repor 

a nossa fé e esperança no Senhor pois só com o 

olhar fixo em Jesus Cristo ressuscitado é que 

podemos acolher a exortação do Apóstolo: 

«não nos cansemos de fazer o bem». Fazemo-lo 

de forma particular neste tempo através do 

jejum, da prática da esmola e do fervor da 

oração: «não nos cansemos de pedir perdão no 

sacramento da Penitência e Reconciliação»!

 Lembremo-nos que nos «encontramos 

todos no mesmo barco, pelo que ninguém se 

salva sozinho […] mas sobretudo ninguém se 

salva sem Deus» e que «o jejum prepara o 

terreno, a oração rega, a caridade fecunda-o. Na 

fé, temos a certeza de que “a seu tempo 

colheremos, se não tivermos esmorecido", e 

obteremos, com o dom da perseverança, os 

bens prometidos para salvação nossa e do 

próximo». Um caminho, conclui o Papa, que tem 

de ser conquistado: «peçamos a Deus a 

constância paciente do agricultor, para não 

desistir na prática do bem, um passo de cada 

vez, buscando apoio na graça divina e na 

comunhão da Igreja.

 João Azinheira

«Não nos cansemos de fazer o bem; porque, a seu tempo colheremos, se não tivermos 

esmorecido. Portanto, enquanto temos tempo, pratiquemos o bem para com todos»         (Gal 6)
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