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Notícias

Folha de Rio TintoAGENDA

JANEIRO

01. Santa Maria, Mãe de Deus

03. Epifania do Senhor

04. 1º Aniversário do falecimento P. Vidinha

05. Direção Centro Social

06. Reunião de Batismos

07. Comissão Permanente

10. Batismo do Senhor

20. S. Sebastião

     Conselho Económico

24. Domingo da Palavra

 

 

 
  2020

 - Do ORAÇÃO PELA UNIDADE DOS CRISTÃOS
dia 18 a 25 de Janeiro celebramos a Semana de 
Oração pela unidade dos Cristãos.

 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).

SANTO DO MÊS - S. SEBASTIÃO
 São Sebastião , nasceu na província de Narbona na Gália tendo sido um centurião 

romano que foi denunciado por convencer dois dos seus amigos a permanecerem 

fiéis à Fé Cristã. 

Durante o tempo do Imperador Diocleciano, foi preso e condenado a servir de alvo 

para os arqueiros do exército do Imperador. 

Ficou crivado de flechas, tendo sido declarado como morto , e sendo levado a 

enterrar por Santa Irene. 

Porém, ao se aperceber que São Sebastião ainda se encontrava com sinais de vida, 

cuidou dele e recuperou-o dos múltiplos ferimentos que lhe tinham sido infligidos. 

Finalmente sarado e curado, voltou a apresentar-se perante o Imperador, sendo 

novamente martirizado, morto e sepultado nas catacumbas. 

Normalmente, é representado amarrado a um tronco de árvore , onde sofre com o 

martírio das flechas. É ainda esculpido umas vezes vestido e outras despido, com barba ou de cara rapada ou 

ainda vestido de caçador com os seus atributos : um arco e flechas.                        Rui Aspas

S. SEBASTIÃO
 Dada a situação que vivemos no dia 20, 
quarta-feira, Dia de S. Sebastião a capela estará 
aberta todo o dia. E das 15 às 18 haverá 
exposição do Santíssimo. No Domingo 24 às 11h 
na Cripta da Igreja Matriz honraremos S. 
Sebastião.

DOMINGO DA PALAVRA HOMENAGEM DE GRATIDÃO
PADRE VIDINHA

1º Aniversário

do falecimento

4 de Janeiro

 O Papa Francisco estabeleceu que o III 

Domingo do Tempo Comum seja dedicado à 

celebração, reflexão e divulgação da Palavra de 

Deus.

 Este ano será no dia 24 de janeiro.

 O Domingo da Palavra de Deus, sublinha o 

Pontífice, situa-se num período de ano que convida 

a reforçar os laços com os Judeus e a rezar pela 

unidade dos cristãos.

 O Papa exorta a viver esse domingo como 

um dia solene. Entretanto será importante que na 

celebração eucarística, se possa entronizar o Texto 

Sagrado, de modo a tornar evidente aos olhos da 

assembleia o valor normativo que possui a Palavra 

de Deus.

BODAS DE PRATA E OURO
 Agradecemos que os casais que celebram 

as Bodas de Prata (25) e Ouro (50) façam a 

marcação na Secretaria Paroquial com um mínimo 

de um mês de antecedência.



PARTIRAM PARA O PAI
Novembro
Soledade Ferreira Pinto – de 96 anos
Maria da Conceição de Jesus F. Pereira – de 79 anos
Maria das Dores Vieira de Carvalho – de 94 anos
Alvarinho da Silva Fernandes – de 75 anos
Maria Elisa Teixeira Luís – de 74 anos
Genoveva Lopes Cruz – 85 anos
Maria Amélia de Jesus Lima – de 87 anos
Artur Augusto Máximo do Nascimento – de 78 anos
Maria Manuela Morão Pereira Caldeira – de 86 anos
António Moreira da Silva – de 91 anos
António da Fonseca Araújo – de 74 anos
António Manuel Ribeiro Moreira – de 59 anos
Maria Estela Nunes Castro – de 60 anos
Mário Martins Ferreira – de 91 anos
António Carlos da Silva Brandão – de 75 anos
Marinha da Silva Sousa Neves – de 68 anos
Maria Vicência de Jesus Pereira – de 91 anos
Maria Augusta Oliveira Silva Domingues – de 74 anos
Agostinho Pereira da Silva – de 71 anos
Maria Amélia Carneiro de Magalhães – de 87 anos
Aurélio Teixeira da Silva Loureiro – de 89 anos
Amélia Barbosa de Barros Soares – de 79 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 um Novo Ano.

 Se calhar nunca como agora desejamos um ano 

diferente, melhor, próspero.

 O ano que termina fica marcado pela crise sanitária da 

Covid19. Nunca imaginaríamos que um vírus cercasse o 

mundo inteiro, que um vírus alterasse as nossas 

seguranças, que um vírus pusesse em suspenso as 

nossas vidas. Mas foi o que aconteceu. Um grande abalo 

para o mundo. 2020 foi um ano de incertezas, de 

apreensões, de sofrimentos. Confinou o mundo, 

provocou a dor da doença e da morte, provocou o 

sofrimento do isolamento sobretudo dos idosos, 

provocou crise económica. Também provocou muita 

doação, muita generosidade, muito empenho nos 

cuidadores, nos prestadores de serviços, na comunidade 

científica.

 Desejamos um 2021 diferente, melhor próspero.

  Para isso contribuirá,concerteza,a vacina que já 

começou a ser administrada e é um grande sinal de 

esperança.

 Mas também contribuirá a atitude de cada um. A 

pandemia lembrou-nos sobretudo a nossa fragilidade e 

que necessitamos uns dos outros. Por isso cada um é 

desafiado neste novo ano a focar-se no que é realmente 

importante, a pensar mais nos outros, a pensar mais no 

ambiente, a redescobrir-se como ser humano.

 O tema escolhido pelo Papa Francisco para o dia 1 de 

janeiro de 2021, o Dia Mundial da Paz é:” A cultura do 

cuidado como percurso de paz”. Que o novo ano seja o 

ano da cultura do cuidado onde saibamos estar atentos e 

solidários com os outros construindo uma sociedade 

alicerçada na fraternidade.

 Neste número fazemos uma homenagem de gratidão 

ao Sr.Padre Vidinha que partiu  à um ano.

 Que o novo ano de 2021 seja diferente, melhor, 

próspero.                                                                      A.J.

HOMENAGEM DE GRATIDÃO AO P. VIDINHA

OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS

 No próximo mês daremos contas das obras 
realizadas no interior da Igreja durante este ano. 
Recebemos para essas mesmas obras as ofertas que 
muito agradecemos:
  
 Saldo anterior   48.513,19€
 Maria das Neves   50,00€
 Oferta     100,00€
 Maria     120,00€
 Anónima    100,00€
 Oferta     70,00€
 Prenda de Natal   20,00€
 Folar da Páscoa    10,00€
 Anónima    50,00€
 Oferta     10,00€
 Cheque     500,00€
 Anónima    20,00€
 Família     500,00€
 Oferta     200,00€
 Anónimo    50,00€
 Transferência    250,00€
 Anónima    300,00€
 Transferência    45,00€
 Anónima    100,00€
 Anónimo    200,00€
 Congrua    100,00€
 Oferta     10,00€
 Anónimo    20,00€
 Anónimo    60,00€
 Anónimo    100,00€
 Somos um    100,00€
 Prenda de Natal   100,00€
 Oferta     50,00€
 Ofertório de Dezembro   742,20€
 
  Total    51.698,19€

 No dia 3, Domingo, no final da 

Eucaristia das 11h, descerraremos 

uma placa na sacristia para assinalar 

os 43 anos de serviço, dedicação e 

generosidade do P. Vidinha à 

Paróquia de Rio Tinto.

 No dia 4, segunda-feira às 11h no 

Centro Social, no exterior do Salão que 

c h a m á v a m o s  d e  M u l t i u s o s  

descerraremos uma placa em que o 

referido salão passará a chamar-se 

Salão P. Vidinha em homenagem ao 

grande obreiro do Centro Social.

 O Papa Francisco escolheu como tema para a sua mensagem do Dia Mundial da Paz: “A cultura 
do cuidado como percurso de paz”. A cultura do cuidado para erradicar a cultura da indiferença do 
descarte e do conflito.

 O Papa começa a sua mensagem por referir que o ano 2020 ficou marcado pela grande crise 
sanitária do Covid-19 que se transformou num fenómeno global e causou grandes sofrimentos. Isso e 
os conflitos e a guerra ensinam-nos a importância de cuidarmos uns dos outros e da criação a fim de 
se construir uma sociedade alicerçada em relações de fraternidade.

 Depois a mensagem refere Deus criador origem da vocação humana ao cuidado e modelo do 
cuidado; o cuidado no ministério de Jesus e seus seguidores.

  É no número 6 que está o núcleo desta mensagem com os princípios da doutrina social da 
Igreja como base da cultura do cuidado a saber: o cuidado como promoção de dignidade e dos 
direitos da pessoa; o cuidado do bem comum; o cuidado através da solidariedade; o cuidado e a 
salvaguarda da criação .

 E tendo esta “bússola” dos princípios o Papa refere “Como seria corajosa a decisão de criar um 
“Fundo mundial” com o dinheiro que se gasta em armas e outras despesas militares, para poder 
eliminar a fome e contribuir para o desenvolvimento dos países mais pobres”.

 Termina a mensagem com um apelo à educação em ordem à cultura do cuidado, nas famílias, 
na escola, na Comunicação social, nas religiões. Não há paz sem a cultura do cuidado.    

Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz 

A CULTURA DO CUIDADO COMO PERCURSO DE PAZ

mailto:geral@paroquiariotinto.pt
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