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Folha de Rio Tinto
Migrantes e refugiados:

homens e mulheres em busca de paz

Mensagem do Papa Francisco

Para o Dia Mundial da Paz



ENTRARAM PARA A FAMÍLIA CRISTÃ

Artur Rafael da Rocha Coimbra – 19/11/2017

Matias Cunha Ramos – 08/12/2017

Sofia Freitas de Azevedo – 17/12/2017

Martin Dinis Mouta Costa – 17/12/2017

Matilde Teixeira Oliveira – 17/12/2017

Bruna Isabel Magalhães Borges – 17/12/2017

Beatriz Alexandra Magalhães Borges – 17/12/2017

Alexandre Filipe Pereira – 17/12/2017

NOVAS FAMÍLIAS

11/11 – Filipe Jorge Marques da Cunha

Daniela Maria Pereira Rosinha

PARTIRAM PARA O PAI

Novembro

José Augusto Gata – 68 anos

Teresa Maria Soares da Cruz Ferreira – 51 anos

Maria Francelina Ferreira do Couto Guimarães – 92 anos

Manuel Corte – 83 anos

Francisco Pinto Alves – 88 anos

Ana da Conceição de Jesus Sousa – 80 anos

Joaquim da Silva Castro – 80 anos

Bertolina dos Anjos Martins – 86 anos

José Martins da Silva – 85 anos

Filipe Basílio Pinto Ferreira da Silva – 58 anos

Carlos Manuel Pinheiro – 60 anos

Armando Joaquim Nogueira Pinheiro – 81 anos

Emília da Rocha Sousa – 83 anos

José dos Santos Martins Mata – 82 anos

Cândida Idalina Seabra Marques da Costa – 67 anos

Dezembro

Agostinho do Carmo Fernandes – 75 anos

Maria Celeste Teixeira Cardoso – 84 anos

Júlia Joaquina Teixeira – 91 anos

António Valente da Costa – 89 anos

Maria Verónica Ferreira Nunes – 85 anos

José Maria dos Santos Gonçalves – 64 anos

Manuel da Silva – 90 anos

Eufrazina de Oliveira Ribeiro – 93 anos

Ângela Filomena Pereira da Silva e Fonseca – 81 anos

Alberto Pereira – 77 anos

Graciosa Soares André Marques Rodrigues – 87 anos

José dos Santos Rodrigues – 84 anos

José Alves – 87 anos

José Moreira – 82 anos

Maria Pereira Ribeiro – 93 anos

Agnela De Jesus Ramos G. da Silva Ferreira – 63 anos

Joaquim Ferreira Lopes – 74 anos

Manuel Joaquim Dias – 80 anos

Maria José Fernandes Pereira Lameiras – 46 anos

Vida Comunitária

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

Estamos a terminar 2017.

O ano dos trágicos incêndios em Portugal e do Centenário 

de Fátima com a visita do Papa Francisco e a canonização 

dos Pastorinhos Jacinta e Francisco. O ano em que partiu o 

nosso estimado e amado Bispo, D. António Francisco, e 

também D. Manuel Martins, Mário Soares, Américo 

Amorim, Belmiro de Azevedo... O ano em que Portugal 

ganhou pela 1ª vez o Festival da Canção.

 Vamos iniciar 2018. 

Os futebolistas mais supersticiosos gostam de entrar com 

o pé direito em campo para terem sorte. Nós, sem 

superstição, queremos entrar com o pé direito no Ano 

Novo com uma atitude positiva, empenhada e construtiva. 

Só assim o novo ano será melhor. 

 A nível paroquial, 2018 será o ano em que a nossa 

bela Igreja Matriz faz 250 anos da sua reconstrução. Nas 

traseiras da igreja uma inscrição diz: “Esta igreja foi feita em 

1768, sendo abadeça a madre D. Teresa Maria da Silva”. 

 A nível diocesano o lema é “Movidos pelo amor de 

Deus”, que damos conta nesta “Folha”. Como paróquia, 

somos convidados a refletir sobre a caridade e a 

testemunhá-la pessoal e comunitariamente.  E também é 

necessário reforçar a identidade específica das instituições 

sociais da Igreja – no nosso caso o Centro Social da 

Paróquia. 

 Finalmente apresentamos a mensagem do Papa 

Francisco para o dia 1 de Janeiro, dia Mundial da Paz. O seu 

tema é: “Migrantes e refugiados: homens e mulheres em 

busca da paz”. O Papa Francisco reafirma a sua 

preocupação sobre esta problemática e refere que em vez 

de ameaça, vê estas migrações como uma “oportunidade 

para construir um futuro de paz”. E para isso é necessário: 

acolher, proteger, promover e integrar. 

 Desejo um bom 2018. Um ano de paz e caridade.

A.J.



Destaque

Migrantes e refugiados: homens e mulheres em busca de paz 
 O Papa Fancisco intitulou a mensagem para este 

ano: Migrantes e refugiados: homens e mulheres em 

busca de paz. A mensagem divide-se em 6 pontos.

 No 1º ponto, “Votos de paz”, o Papa refere a paz 

que é uma aspiração profunda de todas as pessoas e de 

todos os povos, sobretudo daqueles que a não têm. 

Recorda os mais de 250 milhões de migrantes no mundo, 

dos quais 22 milhões são refugiados. “Com espírito de 

misericórdia, abraçamos todos aqueles que fogem da 

guerra e da fome, ou se veem constrangidos a deixar a 

própria terra por causa de discriminações, perseguições, 

pobreza e degradação ambiental”.

 No 2º ponto, “Porquê há tantos refugiados e 

migrantes?”, o Santo Padre afirma que os conflitos 

armados e as outras formas de violência organizada 

continuam a provocar deslocações de populações no 

interior das fronteiras nacionais e para além delas. Mas 

há outras razões para migrar, como o desejo de uma vida 

melhor face ao desespero do futuro e da miséria 

agravada pela degradação ambiental. Se alguns 

enfatizam os riscos para a segurança, ou o peso do 

acolhimento dos recém-chegados, o Papa convida-nos a 

olhar para a migração como “uma oportunidade para 

construir um futuro de paz”.

 No 3º ponto, “Com olhar contemplativo”, o Santo 

Padre destaca o olhar de fé capaz de perceber que todos 

pertencem a uma só família, migrantes e populações 

locais que os recebem, e todos têm o mesmo direito de 

usufruir dos bens da terra, cujo destino é universal. 

“Precisamos de lançar este olhar contemplativo, isto é, 

um olhar de fé que descubra Deus que habita nas suas 

casas, nas suas ruas, nas suas praças (...), promovendo a 

solidariedade, a fraternidade, o desejo de bem, de 

verdade, de justiça”. 

 No 4º ponto, central na mensagem, “Quatro 

pedras miliárias para a ação”, o Papa refere que para 

encontrar a paz é necessária uma estratégia que combine 

quatro ações: acolher, proteger, promover, e integrar. 

 No ponto 5, “Uma proposta para dois Pactos 

internacionais”, o Papa deseja por parte das Nações 

Unidas dois pactos globais: “um para migrações seguras, 

ordenandas e regulares, outro referido aos refugiados”.

 A mensagem termina no ponto 6, “Em prol da 

nossa casa comum”, onde são referidas palavras de São 

João Paulo II sobre o sonho de um mundo de paz, onde se 

valorize o contributo dos migrantes e refugiados e onde 

se destaca Santa Francisca Xavier Cabrini, cujo 

centenário do nascimento para o Céu ocorre em 2017, 

ela que é a padroeira dos migrantes e nos ensinou como 

podemos acolher, proteger, promover e integrar estas 

nossas irmãs e irmãos. 

PLANO DIOCESANO
 O lema do Plano Diocesano de Pastoral 2017/2018 é “Movidos pelo amor de Deus”. Apresentamos desse 

plano os pressupostos básicos que somos chamados a ter em conta na comunidade:

1. A caridade verdadeira tem a sua nascente no amor fontal do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo;

2. O critério inspirador de toda a ação caritativa eclesial está contido na afirmação paulina de que “é o amor de 

Cristo que nos impele” (2 Cor 5, 14);

3. A Igreja, na sua missão, deve cuidar dos serviços da caridade, como cuida da celebração dos Sacramentos e 

do anúncio da Palavra;

4. O cuidado de todos os pobres e de todas as pobrezas e pelo bem integral da pessoa humana são critérios de 

verificação da autenticidade apostólica da Igreja e da nossa vida cristã;

5. O testemunho cristão, pessoal e comunitário da caridade tem a ver decisivamente com a credibilidade do 

anúncio do Evangelho no nosso mundo.

Por isso, toda a programação pastoral coloca no centro, como foco irradiador, a vivência da caridade, enquanto 

princípio de vida cristã e dimensão fundamental (e não facultativa ou secundária) da comunidade eclesial, 

respondendo aos desafios concretos deste tempo. Esse dever da caridade diz respeito tanto ao cristão, no seu agir 

pessoal e quotidiano, como à Igreja, enquanto comunidade de amor. 



  

 

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

   
   

 

 
 

   
   
   
   

 

Notícias

AGENDA
JANEIRO

01. Santa Maria, Mãe de Deus. 

      Dia Mundial da Paz

02. Conselho Económico

03. Ministros da Comunhão

04. Coordenadores do Grupo de Jovens

06. Batismos do 3º ano

07. Concerto de Janeiras – Venda Nova, 16h

12. Secretariado Permanente

14. Concerto – Ponte, 16h

18. Preparação da Eucaristia com crianças

19. Conselho Pastoral

20. São Sebastião

23. Leitores

24. Direção do Centro Social

27. Dia Vicarial do Catequista em Rio Tinto

  O novo horário da HORÁRIO DA SECRETARIA:

secretaria é o seguinte: de Terça a Sábado das 10h às 

12:30h e das 17h às 20h (exceto Sábado até às 19h).

A secretaria está fechada às segundas-feiras, domingos e 

feriados.

  O HORÁRIO DE ATENDIMENTO DO PÁROCO:

pároco atende junto à secretaria de Terça a sexta-feira 

das 18h às 19h e das 19:30h às 20h.

  A partir do OBRAS NA RESIDÊNCIA PAROQUIAL:

dia 4 de Janeiro irão realizar-se obras na residência 

paroquial. Será a remodelação da cozinha, dos dois 

quartos de banho e a requalificação de um quarto. O 

Conselho Económico entregou a obra por 16.000€.

  No dia 20 de Janeiro (Sábado) SÃO SEBASTIÃO:

celebramos o dia de São Sebastião. Teremos Eucaristia às 

19h na Capela de São Sebastião. No Domingo teremos 

Eucaristia Solene às 11h na referida Capela. 

  No dia 21 de ORFEÃO DE RIO TINTO - 25 ANOS:

Janeiro, às 11h na Igreja de Santa Maria, o Orfeão de Rio 

Tinto celebra os seus 25 anos de existência. 

 H O R Á R I O  D O  S A C R A M E N T O  D A  

RECONCILIAÇÃO: Às sextas-feiras das 17 às 18 horas na 

Igreja Matriz o pároco está disponível para o Sacramento 

da Reconciliação (confissões).

VIAGEM ÀS REPÚBLICAS BÁLTICAS

6º ENCONTRO DE

JANEIRAS DE RIO TINTO
 No dia 7 de Janeiro no Centro Pastoral 

da Venda Nova realiza-se o 6º Encontro de 

Janeiras de Rio Tinto.

 Participe!

CONCERTO DE REIS
 No dia 14 de Janeiro (Domingo) às 16 

horas na Capela da Ponte haverá um 

Concerto de Reis com vários Coros.

 Participe!

Lituânia - Letónia - Estónia
Com visita a Helsínquia (Finlândia)

 A Paróquia vai realizar uma viagem às Repúblicas 

Bálticas (Lituânia, Letónia e Estónia) com visita a 

Helsínquia de 2 a 9 de Agosto de 2018. Os interessados 

deverão contactar a Secretaria Paroquial.

LEITORES
 Já apelamos a novos leitores. No dia 23, às 21h30, 

teremos uma reunião para todos os leitores. Os que já são e 

aqueles que queiram ser. Nessa reunião apresentaremos um 

breve curso de formação. Este ministério é muito importante 

porque o leitor dá voz à Palavra de Deus a partir da qual 

vivemos. Deus fala-nos na Palavra que o leitor proclama. Daí 

a importância dos mediadores...
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