Notícias
ORAÇÃO PELOS SEMINÁRIOS - No dia 6 (Sextafeira) às 21,30h na Igreja Matriz dentro da Semana dos
Seminários e preparando a ordenação diaconal do
nosso seminarista Luís Gonçalves, teremos um
momento de oração comunitária.
CAFÉ COM DEUS - No dia 13 (Sexta-feira) às
21,30h no Polivalente do Centro social teremos o Café
com Deus sobre o papel e a missão do Diácono na
comunidade cristã (a confirmar).
DIA MUNDIAL DOS POBRES - No dia 15
(Domingo) realiza-se o IV Dia Mundial dos Pobres.
A mensagem do Papa Francisco tem como titulo: “
Estende a tua mão ao pobre”. E diz: “Estender a mão é
um sinal: um sinal que apela imediatamente à
proximidade, à solidariedade ao amor”.

DIA VICARIAL DA FAMÍLIA
No dia 29 de Novembro, na Igreja de S.Pedro da
Cova, às 16 horas realizaremos o Dia Vicarial da
Família com os jubileus Matrimoniais 10/25/50/60
anos. Os interessados deverão contatar a Secretaria
Paroquial até 15 de Novembro.

MEGA CABAZ DE NATAL
Este ano devido à pandemia não foi possível
realizar várias angariações de fundos.
Assim para ajudar nas obras da igreja lançamos o
Mega Cabaz de Natal.
Cada bilhete custa 1€. O sorteio será pelos últimos
números da Lotaria do Natal. Estamos reconhecidos
aos patrocinadores. Quem poder passar alguns
bilhetes agradecemos que contate a Secretaria
Paroquial.

MISSAS - IGREJA MATRIZ
Todos os Santos
Domingo - 1 Novembro
9:15h / 11:00h / 15:00h

Fiéis Defuntos
Segunda-feira - 2 Novembro
10:00h / 17:00h / 19:00h

AGENDA
NOVEMBRO
01. Todos os Santos 9:15h, 11h, 15h
02. Fiéis Defuntos 10h, 17h, 19h
03. Direção Centro Social
04. Reunião de Batismos
06. Oração pelos Seminários 21,30h
07. Festa do Acolhimento 1º Ano 15h
08. Encerramento da Semana dos Seminários
Batismos
Casais Novos - Fânzeres
10. Conselho Económico
11. Comissão Permanente
13. CaFÉ com Deus 21,30h
14. Festa do Acolhimento 1º Ano 15h
15. Dia Mundial dos Pobres
22. Ordenações - Sé do Porto 16h
Batismos
29. Dia Vicarial da Família 16h

OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS
Continuam as obras na Sacristia e corredor
anexo. A imagem de Nossa Senhora de Fátima,
na Cripta, já foi restaurada. Está em restauro a
imagem de Santa Ana.
Estamos a finalizar o projeto da renovação da
Capela Mor.
Re c e b e m o s a s of e r t a s q u e m u i t o
agradecemos.
Saldo anterior
Oferta
Anónima
Oferta
Anónimo
Bodas
Ofertório Setembro
20 lugares Fátima
Ofertório de Outubro
Somos um. Grupo Ex 10º Ano
Cheque
Transferência
Bodas
Total

43.425,84€
125,00€
10,00€
40,00€
10,00€
40,00€
959,20€
250,00€
1.075,65€
960,00€
50,00€
45,00€
20,00€
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Ordenação Diaconal Dia Vicarial
da
Família
de Luís Gonçalv2020
es
Jubileus Matrimoniais

22 de Novembro

29 de Novembro
Sé do Porto às 16h Igreja S. Pedro da Cova 16h

MEGA CABAZ DE NATAL

47.010,69€

CEMITÉRIO
Nos dias 30 e 31 Outubro e
1 e 2 Novembro o cemitério
estará encerrado.
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Vida Comunitária
NOVOS FILHOS DE DEUS

PÓRTICO

Setembro
05 – Gonçalo de Neiva Moura Bastos do Nascimento

06 – Mauro Carneiro Costa
Entramos no mês de Novembro.
06
– Maria Teixeira dos santos
Mês de Todos os Santos e Fiéis Defuntos. Mês
12 – Isabel Faria de Sousa Catarino
dos Seminários. Mês do Dia Mundial dos Pobres.
13 – Sofia Vilela Alves
De 1 a 8 celebramos a Semana dos seminários e 13 – Lourenço Santos Ribeiro
no dia 22 dia de Cristo Rei teremos na Sé a 27 – Leonor Terras de Sousa Magalhães
ordenação de vários diáconos. Será ordenado 27 – Lisandra Carvalho Ferreira
diácono o Luís Gonçalves, seminarista da nossa 27 – Manuel Cardoso Pereira
paróquia que está a estagiar em S.João da 27 – Pedro Cardoso Guedes
Madeira.
NOVOS LARES
A sua ordenação diaconal é motivo de alegria e
Setembro
júbilo para todos.
19 - Ory Joeph O `Donnel
O que é um diácono? Qual a sua missão? Qual é
Mónica Isabel Tavares Mariz
a sua função?.
25 – Edgar Emanuel Castri dos Santos
Anna Maria Krupa
Os diáconos fortalecidos com a graça
28
–
Fábio
Ivo Nave Moreira
sacramental servem o povo de Deus, em união
Efigénia Pinto Marabuto de Carvalho Tavares
com o Bispo e o seu presbitério, na diaconia da
liturgia, da palavra e da caridade.
PARTIRAM PARA O PAI
A palavra diácono quer dizer ministro, servidor. Setembro
Daí na sua ordenação serem configurados a Cristo Abílio Silvino Osório Ferreira - 84 anos
servo. Chamados por isso a serem sinais vivos da José Maria Ferreira Cerejo – 62 anos
condição de servidores na Igreja.
António Pascoal – 84 anos
Albina
da silva Teixeira – 69 anos
O Concilio Vaticano II no documento Lumen
José
da
Encarnação – 92 anos
Gentium diz: “ É próprio do diácono, na sua
Alberto
Pereira – 67 anos
medida em que lhe for indicado pela competente
autoridade, administrar solenemente o Batismo, Maria Cândida – 98 anos
Olinda Ferreira – 89 anos
guardar e distribuir a Eucaristia, levar o Viático aos Joaquim
da Costa Lima – 81 anos
moribundos, ler a Sagrada Escritura aos fiéis, Lorna Gabriela Macedo Gramaxo Alves – 85 anos
instruir e exortar o povo, presidir ao culto e à José de castro Silva – 82 anos
oração dos fiéis, administrar os sacramentos, Custódio Alves Ferreira – 88 anos
presidir aos ritos de funeral e de sepultura. Albina de Sousa Freitas – 80 anos
Consagrando-se ao serviço da caridade e da Daniel Marcelo Ferreira Mota de Magalhães – 26 anos
administração, lembrem-se os diáconos da Augusta Moreira Gomes – 92 anos
re c o m e n d a ç ã o d e S . Po l i c a r p o : “ S e d e Joaquim Martins Pinto – 85 anos
misericordiosos e diligentes, e caminhai na
verdade do Senhor, que se fez servo de todos.”
Ao Luís Gonçalves desejamos muitas felicidades
e que seja um digno servidor da igreja.

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

CONSELHO PASTORAL
PAROQUIAL

No dia 14 de Outubro reuniu o
Plenário do Conselho Pastoral onde foi feita a
calendarização das atividades até Dezembro
e apresentadas as prioridades pastorais para
este ano: Catequese, família e Plano D
(Digital). No final foi também apresentado o
projeto de renovação da Capela Mor da
igreja matriz.

Destaque

A FUNÇÃO DOS DIÁCONOS
No II Concílio do Vaticano e nos documentos posteriores, numerosas e diversificadas são as
funções atribuídas aos diáconos, que podemos considerar em 11 pontos, 8 dos quais pertencem à
diaconia da Liturgia, que permanece privilegiada:
1. assistir, durante as ações litúrgicas, o Bispo e o presbítero em tudo quanto lhe compete,
segundo as prescrições dos diferentes livros rituais;
2. administrar solenemente o Batismo e suprir as cerimónias omitidas no Batismo, quer na criança
quer a adultos;
3. conservar a Eucaristia, distribuí-la a si mesmo e aos outros, levá-la como viático aos moribundos
e dar ao povo a bênção do Santíssimo Sacramento.;
4. assistir à celebração dos matrimónios e abençoá-los em nome da Igreja, por delegação do Bispo
ou do Pároco, respeitando tudo quanto prescreve o Código de Direito Canónico, permanecendo
válido o canône 1098 cujas prescrições a respeito do sacerdote devem entender-se também do
diácono;
5. administrar os sacramentais, presidir aos ritos do funeral e da sepultura;
6. ler aos fiéis os livros da Sagrada Escritura e ensinar e exortar o povo;
7. presidir às orações e ofícios do culto, quando estiver presente um sacerdote;
8. dirigir as celebrações da palavra de Deus, sobretudo quando não houver sacerdote;
9. desempenha, em nome da hierarquia, as obrigações de caridade e de administração, assim
como obras sociais de assistência;
10. dirigir legitimamente, em nome do Pároco e do Bispo, as comunidades cristãs dispersas;
11. promover e ajudar as atividades apostólicas dos leigos.
Relativamente aos serviços da caridade e da administração, S.Policarpo, Bispo de Esmirna (séc,II),
recomendava: « Os diáconos sejam irrepreensíveis na santidade, como ministros de Deus e de Cristo, e
não dos homens», e acrescentava: « Não devem ser homens sem palavra, caluniadores ou avaros, mas
sóbrios em tudo, misericordiosos, solícitos, precedendo sempre segundo a verdade do senhor, que Se
fez servo em todos»:
D. José Manuel Garcia Cordeiro

SANTO DO MÊS - SÃO MARTINHO
São Martinho de Tours - São Martinho foi um apóstolo das Gálias, que terá nascido
por volta do ano de 317 na cidade de Panónia, localizada na Hungria, apesar da sua
educação ter sido ministrada na região italiana de Pavia.
Foi soldado, sendo mais tarde convertido através do batismo, começando de seguida
uma carreira eclesiástica ao lado do Bispo da altura ,de seu nome Santo Hilário, Bispo de
Poitiers.
São Martinho, ao regressar à sua terra natal, converteu os seus pais ao cristianismo e
foi um implacável combatente do arianismo. É um dos fundadores do Convento Ligugé,
tendo sido mais tarde ordenado Bispo de Tours.
Considerado um dos grandes taumaturgos da Igreja Católica, São Martinho ficou
celebremente conhecido através do episódio em que partilhou a sua capa de soldado com
um mendigo cheio de frio, após o qual lhe terá aparecido Nosso Senhor Jesus Cristo
influenciando assim a sua decisão de conversão e dedicação à vida religiosa.
Terá falecido no ano de 397 e como atributos possui o símbolo de gansos na sua
iconografia, aludindo ao facto destas aves migrarem durante o mês de Novembro.
O seu dia é comemorado a 11 de Novembro, data do seu nascimento.
Rui Aspas

