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Notícias

Folha de Rio TintoAGENDA

JUNHO
02. Reunião de Batismos
03. Corpo de Deus
05. Celebração Penitencial - 10h
06. Batismos
08. Plenário do Conselho Pastoral
10. Festa da Eucaristia - 9:30h e 11:30h
11. Secretariado Permanente
13. Batismos
      Santo António
15. Conselho Económico
16. Direção Centro Social
20. Batismos
26. Celebração Penitencial - 10h
27. Batismos

 

 

 
  

SANTO DO MÊS - Santo António
 Considerado o maior Santo Português e depois de São Francisco de Assis, o santo mais 
relevante da Igreja Católica, nasceu em 1191 na cidade de Lisboa sendo criado junto à Sé Catedral, 
onde iniciou os seus estudos.

 Em Coimbra professou nos Cónegos Regrantes de Santo Agostinho do Convento de Santa Cruz, 
completando os estudos iniciados antes e ficando impressionado com a sorte e ao mesmo tempo 
martírio dos Santos Mártires de Marrocos que conheceu aquando da passagem destes por Coimbra, 
tornando-se franciscano com o intuito de seguir as suas pisadas. 

 Foi atacado de pestilência na chegada a Marrocos, regressando à Europa, mais concretamente à 
Sicília passado um ano, assistindo nesse local ao Capítulo Geral dos Franciscanos. 

Ensinou Teologia em Bolonha e percorreu o sul de França a pregar contra as heresias, fixando-se 
próximo de Pádua, região que iluminou com a sua pregação. 

 Morreu aos quarenta anos, em 1231 nesse local, tendo sido canonizado um ano depois e 
considerado Doutor da Igreja Católica. Em termos iconográficos, possui uma flor de lis, um crucifixo 
florido, peixes a escutar o seu famoso sermão e um burro. 

 É patrono dos louceiros e pode estar representado também com um livro na mão onde se 
encontra o menino Jesus , que segundo consta, lhe terá aparecido inúmeras vezes.

 O seu dia comemora-se a 13 de Junho.                                                  Rui Aspas

CAPELA MOR
 Todos os contribuintes podem, na sua declaração de 

IRS, fazer um donativo de 0,5% do valor de imposto 

liquidado nos termos do nº6 do artº. 32 da Lei 16/2001.

Este donativo não implica qualquer aumento de IRS e 

também é válido nas declarações online.

 Para fazer este donativo no Centro Social da Paróquia 

de Rio Tinto use o NIPC no quadro 11 da folha de Rosto.

Exemplo:
Instituições Particulares de Solidariedade Social 

pessoas coletivas de utilidade pública... 501538275

DECLARAÇÃO DE IRS

FESTAS

DA

EUCARISTIA E FÉ

 Durante o mês de Junho faremos as 

matrículas daqueles que irão frequentar 

pela primeira vez a catequese e 

completam os 6 anos de idade até 31 de 

Dezembro de 2021. As matrículas serão 

feitas na Secretaria Paroquial às quartas 

(das 10 às 12h30 e das 17 às 20h) e aos 

sábados (das 10 às 12h30 e das 17 às 19h). 

Deverão apresentar a cédula de vida cristã, 

uma fotografia (tipo passe) e o valor de 

10€. 

MATRÍCULAS DA CATEQUESE

 10 de Junho - Cripta - 9,30h e 11:30h

 2 de Outubro - Cripta - 10:00h

 9 de Outubro - Cripta - 10:00h

 16 de Outubro - Cripta - 10:00h

FESTAS DA EUCARISTIA

MATRÍCULAS

DA

CATEQUESE

FESTAS DA PROFISSÃO DE FÉ
 3 de Julho - Cripta - 9,30h e 11:30h

 18 de Setembro - Cripta - 10:00h

 25 de Setembro - Cripta - 10:00h



NOVOS FILHOS DE DEUS
03 de Abril 
Lia Pereira Oliveira
Mia Pereira Oliveira
Henrique Santos Cabeça
Afonso Filipe Santos Ribeiro
Gustavo Magalhães de Oliveira

NOVOS LARES
30de Abril
Rui Filipe Silva Cardoso
Ana Paula Ferreira Aguiar

PARTIRAM PARA O PAI
Abril
António Ferreira Neto – de 74 anos
José Manuel Teixeira Merêncio – de 75 anos
Manuel Ferreira da Cruz – de 91 anos
Regina Amélia Pereira – de 86 anos
Ramiro de Miranda Ribeiro – de 74 anos
Emília Pereira – de 94 anos
António Marcelino Pereira da Costa – de 88 anos
Álvaro César da Silva Marinho – de 50 anos
Luís Filipe Fernandes da Silva – de 43 anos
Ernesto Pinto Gomes – de 95 anos
Mário Teixeira Tavares – de 75 anos
Manuel Lemos Pereira – de 84 anos
Maria Augusta Morence Ribeiro – de 84 anos
Maria Anelide Ferreira da Silva – de 89 anos
Paula Cristina Ferreira Alves – de 55 anos
Albano Vieira – de 93 anos
Maria da Conceição Ferreira Faria Moreira – de 80 anos
Joaquim Duarte da Silva Magina – de 73 anos
Eduardo Jorge Carvalho Moreira – de 53 anos
Daniel França dos Santos – de 72 anos
Ana Paula da Silva Mendes – de 53 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 renovar a Capela Mor. Depois do 
exterior e do interior do corpo da igreja matriz agora 
vamos renovar a Capela Mor que é um lugar 
relevante.

A igreja é mais que um edifício. É o lugar da 
celebração. É a casa onde a comunidade cristã se 
reúne para aí ouvir Palavra de Deus, orar em 
conjunto, receber os sacramentos, celebrar a 
Eucaristia.

A igreja é a casa para a assembleia do Povo de 
Deus.

A liturgia realça a centralidade do altar, figura 
de Cristo, sacerdote, altar e cordeiro do próprio 
sacrifício realizado de uma vez por todas.

Assim o altar sinal do altar - mesa e do altar do 
sacrifício é o centro da celebração litúrgica. E é sinal 
de Cristo.O altar é um símbolo de Cristo, que é a 
rocha, a pedra angular em que a Igreja está 
edificada. Por isso quando o celebrante beija o altar, 
beija Cristo.

A Capela Mor é determinante na ordenação 
do espaço sagrado em função do trinómio: altar, 
ambão, cadeira presidencial. À volta destes três 
elementos congrega-se a assembleia: uma 
comunidade de escuta da Palavra de Deus, uma 
comunidade orante e uma comunidade que vive dos 
sacramentos.

Assim estamos a renovar a Capela Mor na sua 
pintura, na sua iluminação, nos elementos 
fundamentais do altar, do ambão e da cadeira 
presidencial.

Nesta “Folha de Rio Tinto” damos nota da 
importância e do sentido destes elementos. O altar, 
o centro do espaço litúrgico que simboliza Cristo e é 
a mesa do Senhor e a pedra do sacrifício; o ambão 
que é o lugar do anúncio da ressurreição, o lugar de 
proclamação da Palavra de Deus e a sede 
presidencial que é o lugar litúrgico da presidência.

Esperamos assim tornar o espaço celebrativo 
mais digno e belo.                                                      A.J.
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OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS

 Terminamos as obras do Batistério (foto) e do 
Guarda-vento. Vamos iniciar a requalificação da 
Cape la  Mor.  Recebemos as  ofer tas  que  
reconhecidamente agradecemos:
 Saldo anterior    6.257,13€
 Oferta     50,00€
 Anónimo    20,00€
 Transferência    100,00€
 Oferta     300,00€
 Transferência    45,00€
 Anónima (Restauro Tela Batistério) 540,00€
 Padrinhos    50,00€
 Fernanda    20,00€
 Anónimo    30,00€
 Oferta     50,00€
 Anónimo    200,00€
 Anónimo    20,00€
 Maria     20,00€
 Oferta - Bodas    200,00€
 Oferta - Batismo   60,00€
 Anónima    50,00€
 Transferência    45,00€
 Maria Aurora M. Anjos   500,00€
 Ofertório de Maio   1.036,45€
 
  Total     9.593,58€

 O ALTAR
 O termo altar é composto por duas palavras: alta, que tanto pode derivar do adjetivo latino 
altos/a/um, e que estaria aqui a indicar uma estrutura alta, como pode ser o particípio do verbo 
alere ( alimentar ), que aqui indicaria uma estrutura destinada à função de nutrir. A segunda parte 
da palavra, ara, deriva do latim arere que significa arder, queimar. O altar seria então o lugar do fogo 
(cf.Is 6,6; Ap 8,5).
 O altar cristão tem a sua origem específica na mesa da Última Ceia.É nesta mesa que Jesus 
coloca o Seu Corpo e Sangue nas espécies de pão e vinho, qual realização do sacrifício profético do 
Cordeiro Pascal. Por isso, a mesa convivial é também sacrificial. Na mesa do Cenáculo é o próprio 
Deus que Se oferece ao homem.
 No início, os altares eram de madeira e móveis. Mas, já no século IV aparecem os altares de 
pedra e fixos. A sua forma é tendencialmente quadrada e assemelham-se a cubos, representando 
uma cruz grega, isto é, com hastes iguais, dobrada sobre si própria.
 Em síntese, podemos afirmar que o altar é:

· Mesa do Senhor e pedra do sacrifício: é ao mesmo tempo mesa da Última Ceia e pedra do 
Gólgota; mesa convivial e mesa do sacrífico.

· Ícone de Cristo: «Cristo foi vitima, sacerdote e  altar do Seu próprio sacrifício»; «o altar é 
Cristo». Pela sua Encarnação, Jesus faz-Se, como o altar, lugar de encontro entre Deus e o 
homem.

 Sinal do banquete celeste: dá pleno sentido à vida terrena e coloca em tensão para a vida 
eterna. A nobreza do material bem como a toalha colocada sobre o altar evocam o banquete e 
sublinham a sua solenidade.

 O AMBÃO
 É no ambão que a Palavra é proclamada com solenidade, para que seja escutada, meditada e 
motivo de acão. Iconologicamente, este lugar une de modo particular dois momentos da história 
do homem: por outro lado, o do pecado e a consequente condenação, no início do Génises; por 
outro lado, a salvação e o seu anúncio com a Ressurreição que ressoam no Evangelho. O contexto 
ambiental é sempre o jardim: de um lado, o do Éden; de outro, o da manhã de Páscoa. Germano de 
Constantinopla (século VIII) define mesmo o ambão como o «ícone do santo sepulcro: o anjo rolou 
a pedra e depois estava ali a anunciar a ressurreição do Senhor».
 Etimologicamente, a palavra ambão pode derivar do grego ana-baino (subir) e um lugar 
elevado ao qual se sobe. Esta é a interpretação mais comum e segura.  No entanto, pode também 
derivar do latim ambiendo, enquanto circunda e rodeia quem aí entra, ou também do grego 
ambon, forma redonda, saliente, que reclama uma forma dirigida a todos.
 Inicialmente, era um simples lugar mais alto, no meio da assembleia, de modo a facilitar a 
proclamação e a escuta da Palavra. Respondia, portanto, a uma exigência prática de comunicação. 
As Constituições Apostólicas e a Didascalia fazem já uma referência a este lugar elevado a que 
acediam a leitor e o diácono. Aos poucos, foi-se reservando o seu acesso apenas aos ministros da 
Palavra e foram construídos de modo e significar a riqueza e beleza do que aí é anunciado.
 O ambão é o “monumento” memória da vitória de Cristo sobre a morte, sinal do sepulcro vazio, 
testemunho da Sua Ressurreição. É o local próprio da Palavra de Deus, sinal da Sua presença e 
também mesa do alimento pascal da Igreja.

 A CADEIRA PRESIDENCIAL
 É, de facto, a ação que envolve o altar, o ambão e a cadeira a dar-lhes o seu significado. Ainda 
hoje estes elementos se encontram situados no chamado presbitério.
 Pode afirmar-se então que é o ato de celebrar que deve envolver em unidade a cadeira, o 
ambão e o altar. A visão Apocalipse que teve lugar no “Dia do Senhor” é a projeção e modelo das 
celebrações litúrgicas cristãs e apresenta-nos uma “assembleia litúrgica” celeste bem organizada 
e“envolvente” à volta do trono do “presidente” e das sedes “dos presbíteros”.
 Do lugar da presidência devemos distinguir a cátedra que simboliza, de uma forma eminente, 
o magistério do bispo na sua igreja, da sede (cadeira) do sacerdote celebrante, que simboliza a 
função de presidir à assembleia a litúrgica e oração do Povo santo.

D. José Manuel Cordeiro

ESPAÇO CELEBRATIVO

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