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Notícias

Folha de Rio TintoAGENDA

DEZEMBRO

01. Feriado - Missa às 11h

02. Conselho Económico

03. Comissão Permanente

08. Imaculada Conceição

      Benção das grávidas

09. Direção do Centro Social

12. Entrega da Bíblia - 4º ano 10h

13. Stª Luzia - 11h

24. Eucaristia - 17h???

      Missa à Meia Noite???

25. Natal do Senhor

27. Sagrada Família

      Jubileu das famílias 11h

31. Eucaristia`- 17h???

 

 

 
  2020

  - No dia 08 de BENÇÃO DAS GRÁVIDAS
Dezembro na Eucaristia das 11h. faremos a bênção das 
grávidas.

 As interessadas deverão fazer a inscrição na 
Secretaria Paroquial.

 - Este EUCARISTIA NA CAPELA DE CAMPAÍNHA
ano por causa da pandemia não se realiza a Eucaristia 
no dia 8 de Dezembro na Capela de Campaínha.

  - No dia 13 de Dezembro, domingo SANTA LUZIA

às 11 horas na Cripta teremos Eucaristia em honra de 

Stª Luzia.

REQUALIFICAÇÃO DA SACRISTIA E CORREDORSANTO DO MÊS - SANTA LUZIA
 Reza a história que Luzia de Siracusa, que era Virgem, terá ido com a senhora sua 

mãe que se encontrava bastante debilitada e doente, à região de Catânia, em Itália 

mais precisamente ao túmulo de Santa Águeda para que esta Santa curasse a sua 

mãe. 

 Tendo - se dado o milagre da cura de sua mãe, Luzia decidiu distribuir todos dos 

seus bens pelos pobres. Foi mais tarde denunciada por ser cristã, ao Cônsul 

Pascácio e condenada à força a ir para um bordel. 

 Resistiu como pôde a essa atrocidade, de tal maneira que nem as duas juntas de 

bois a conseguiram arrastar até ao local de sua condenação. 

 Foi castigada e martirizada de uma forma vil e cruel, tendo-lhe sido arrancados os 

olhos e degolada no ano de 304. 

 Possui como atributos do seu martírio, dois olhos num prato e ocasionalmente, 

uma junta de bois. 

 É a Santa Padroeira dos que padecem dos males da vista. O seu dia comemora-se a 13 de Dezembro. 

MEGA CABAZ DE NATAL
 Para angariar fundos para as obras da igreja 
temos a decorrer um Mega Cabaz de Natal.

Cada bilhete custa 1€. O sorteio será pelos 
últimos 4 números da Lotaria de Natal.

Quem poder  passar  a lguns b i lhetes  
agradecemos que contate a Secretaria 
Paroquial.

MISSAS NOS PRÓXIMOS 15 DIAS
 De acordo com as restrições do estado de 
emergência as missas nos próximos dois fins-de-
semana e feriados serão as seguintes:

28 Nov. - Sábado -  11h Cripta

29 Nov. - Domingo -  8:30h Nª Sª Amparo

   9:15h Cripta

   10:00h Ponte

   11:00h Cripta

01 Dez. - Terça-feira -  11h Cripta

05 Dez. - Sábado - 11h Cripta

06 Dez - Domingo - Mesmos de 29 Novembro

08 Dez. - Imaculada Conceição - Mesmos horários 
dos Domingos de 29 de Novembro e 6 de Dezembro.



PARTIRAM PARA O PAI
Outubro
Teresa de Jesus Corvacho da Silva – 68 anos
Celso Pinto Barbosa – 71 anos
Manuel Augusto Baptista da Cruz Fidalgo – 95 anos
António Augusto de Morais Sarmento – 74 anos
Joaquim Leandro da Costa Lemos – 43 anos
Maria Júlia da Conceição Pereira – 77 anos
Judite Adelmina da Costa – 79 anos
Arminda Mendes de Sousa – 89 anos
António da Silva e Sousa – 91 anos
Lina Dias França – 74 anos
Henrique Martins da Silva – 83 anos
Maria Fernanda Ferreira Morango Rato – 86 anos
Manuel Moreira Xavier – 90 anos
Quintino de Jesus Sousa – 86 anos
José Ferreira de Oliveira – 79 anos
Domingos dos santos Ferreira – 80 anos
Fernando Ribeiro Ferreira Tores – 56 anos
Inácio Martins da Silveira – 51 anos
Maria de Jesus – 99 anos
José Ilídio Areias Mateus – 75 anos
Manoel Augusto de Jesus Souza – 92 anos
Miguel Ângelo Ferreira da Silva – 25 anos
José Carlos Vieira da Silva – 82 anos
João António Simão – 87 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

 “Todos Irmãos. Todos de Casa.” É o lema da 
Caminhada Diocesana do Advento ao Batismo do 
Senhor 2020-2021.
 Preparamo-nos para o Natal. Este ano no meio do 
surto pandémico que avoluma as incertezas. Como 
vai ser o Natal? Como o vamos celebrar?
 Uma coisa é certa teremos Natal. O Natal é o 
nascimento de Jesus para nós. No meio dos receios, 
do medo, da doença, dos confinamentos, da 
pandemia nascerá o Menino Jesus, nascerá o nosso 
Salvador.
 Na noite do mundo, na noite das nossas vidas 
nascerá a luz. A luz verdadeira, a grande luz da nossa 
vida. É a luz que ilumina o ser humano que O acolhe.
 Ele ilumina o nosso coração em todas as 
circunstâncias aconteça o que acontecer….
 Ora na noite em que vivemos, Deus não nos deixe 
sozinhos, mas faz-se presente para dar resposta às 
questões decisivas sobre a nossa existência: Quem 
sou eu? Para onde vou? Porque sofro? Porque hei - 
de morrer? Qual o sentido da vida? Foi para dar 
resposta a estas questões que Deus se fez homem. A 
sua proximidade traz luz à nossa vida e ilumina as 
nossas dores e sofrimentos.
 O Menino que vai nascer ilumina a nossa vida 
toda.
 Preparamo-nos para o Natal com a caminhada 
“Todos irmãos. Todos de Casa”. O Menino que nasce 
faz-nos irmãos e quer ficar na nossa casa, na casa 
comum, na casa que é a igreja, na casa que é a 
família. A caminhada desafia-nos a tornar “familiar” 
esta presença de Jesus, uma presença real e 
permanente nas nossas casas.
 Deixemos, nestes tempos, que nas nossas famílias 
Jesus Se torne “de casa”, o Senhor e a luz da casa….

A.J.

TODOS IRMÃOS, TODOS DE CASA

OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS

 Terminaram as obras na Sacristia e no 
corredor.
 Também restauramos a imagem de Stª 
Ana que está num nicho na Igreja matriz.
 O projeto de renovação da Capela Mor e 
do Batistério está quase pronto.
 Agradecemos as ofertas que recebemos:
  
 Saldo anterior   47.010,69€
 Oferta     20,00€
 Anónima    100,00€
 Padrinhos Batismo   40,00€
 Anónima - Restauro NªSª Fátima 300,00€
 Transferência    250,00€
 3 lugares - Fátima, Nª Sª Amparo 37,50€
 Anónima - Restauro Stª Ana  650,00€
 Transferência    45,00€
 Bodas     10,00€
 Prenda de Natal   50,00€
 
  Total    48.513,19€

Caminhada Diocesana do Advento ao Batismo do Senhor 2020/2021

 Uma proposta eminentemente 

familiar

 “Todos irmãos, todos de casa” é o lema 

da caminhada do Advento ao Batismo do 

Senhor, proposta pela nossa Diocese do 

Porto. O tema inspira-se no Plano Diocesano 

de Pastoral “Todos família, todos irmãos” e na 

recente encíclica do Papa Francisco “Fratelli 

Tutti” (Todos irmãos).

A ideia de nos sentirmos todos de casa, seja 

na Casa Comum do Mundo, 

seja na Casa Comum da Igreja, 

seja na Casa Comum da 

Família é inspirada na referida 

Encílica em que se aponta 

este ideal: “A nossa sociedade 

ganha, quando cada pessoa, 

cada grupo social se sente 

verdadeiramente de casa” (FT 

230)

 O programa “Todos de 

casa” pretende valorizar a 

f a m í l i a  c o m o  I g r e j a  

doméstica, sem domesticar 

ou confinar a vida da Igreja e a 

celebração do Natal ao espaço restrito da 

família.

Todavia, as incer tezas da evolução 

epidemiológica e as possíveis restrições à 

mobilidade e aos contactos físicos entre 

p e s s o a s ,  n o s  m e s e s  d e  i n v e r n o ,  

desaconselham-nos programações rígidas e 

iniciativas comunitárias, que impliquem 

movimentações de grandes grupos ou 

aglomerados de pessoas não coabitantes. 

Pelo que, o tom e o percurso desta caminhada 

é eminentemente familiar, sem que isso 

impeça de recorrer ao “Plano Digital”, para 

estabelecer conexões, contactos e relações 

pessoais e sociais, para sair ao encontro de 

quem mais precisa, para alargar o âmbito da 

nossa ação e do nosso testemunho, na Escola, 

nos Centros de Dia, nos Centros de Convívio 

para Idosos, nos Lares, nos Hospitais.

 Neste sentido vai a proposta de 

celebração semanal de uma liturgia familiar, a 

fazer em casa, à volta do Presépio, em ligação 

com a Liturgia da Palavra na Eucaristia 

dominical e com um apelo 

semanal, inspirado nos desafios 

da Encíclica Fratelli Tutti: 

fraternidade, amabilidade, 

proximidade, solidariedade, 

identidade, hospitalidade, 

unidade, universalidade. Os 

subsídios para esta liturgia 

familiar serão disponibilizados 

o n l i n e  c o m  a l g u m a  

antecedência e preparados por 

v á r i o s  s e c r e t a r i a d o s  

diocesanos.

 No s i te  da Diocese 

encontram-se disponíveis os 

ficheiros  com o texto integral da proposta.

 Como símbolo da caminhada, sugere-

se que, em vez de uma tela ou estandarte com 

a imagem do Menino Jesus, no exterior das 

casas, nas portas, nas janelas, nas varandas, 

serja colocada uma Estrela, a apontar o lugar 

onde Jesus nasce (cf Mt 2,9) e cresce, como 

Irmão “de casa”, como o Irmão maior, que nos 

faz irmãos.Irmão maior, que nos faz irmãos.

A equipa de coordenação Pastoral

mailto:geral@paroquiariotinto.pt
http://www.paroquiariotinto.pt
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