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Notícias

Folha de Rio TintoAGENDA

MAIO
01. Passeio - Convívio dos Catequistas
02. Responsáveis da Peregrinação a Fátima
03. Reunião Geral dos Catequistas
      Concerto Mãe - Cripta
      Missa Nª Sª do Calvário - 19,30h
04. Reunião de Pais - 3º Ano
      Jantar Dia da Mãe - Escuteiros
05. Peregrinação a Fátima
07. Leitores
08. Reunião de Batismos
      Formação Coros Paroquiais
09. Oração pelas Vocações
11. Festa da Vida - 8º Ano - 17h
12. Batismos - 12h
      Procissão de Velas - 21,00h
14. Conselho Vicarial Pastoral
15. Ministros da Comunhão
16. Equipa de Liturgia
17. Grupo de Crisma
21. Conselho Económico
22. Formação Coros Paroquiais - Cripta
23. Comissão Permanente
24. Reunião de Pais - 6º Ano
25. Festa do Pai Nosso - Cripta 15h
      Procissão no Centro da Ponte
26. Festa da Eucaristia - 10h
28. Direção Centro Social
29. Reunião de Batismos
30. Celebração Penitencial - 6º Ano
31. Grupo de Crisma

 CASAIS JUBILARES: No dia 16 Junho iremos realizar o 
Dia Diocesano da Família este ano em Ovar. Serão 
homenageados os casais que ao longo do ano fazem 
10,25,50 e 60 anos de via matrimonial e por isso receberão 
uma bênção personalizada do Senhor Bispo. Os 
interessados devem contatar a Secretaria Paroquial.

 : As famílias CONFERÊNCIA DE S. VICENTE DE PAULO
e elementos da Conferência de S. Vicente de Paulo de Rio 
Tinto agradecem à comunidade paroquial a generosa 
contribuição para a entrega do Cabaz da Páscoa, quer na 
recolha de alimentos e quer e quer na venda de compotas.

 

 

 
  

 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:

DECLARAÇÃO DE IRS

Instituições Particulares de Solidariedade Social 

pessoas coletivas de utilidade pública... 501538275

FESTAS DA CATEQUESE
1. Festa do Pai-Nosso (2º ano):
 25 de Maio – 15h, Cripta
2. Festa da Eucaristia (3º ano): 
 26 de Maio – 10h, Cripta
 2 de Junho – 10h, Cripta
 20 de Junho – 11h, Cripta
3. Festa da Fé (6º ano): 
 9 de Junho – 10h, Cripta
4. Festa da Vida (8º ano):
 11 de Maio – 17h, Cripta
5. Festa do Envio (10º ano):
 16 de Junho, 11h, Quinta das Freiras

 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 2019. 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

VISITA PASCAL
A Visita Pascal totalizou 16.880,50€. 
Agradecemos a partilha e a generosidade de 
todos.

PEREGRINAÇÃO A ISRAEL
 De 7 a 14 de Agosto iremos realizar uma 
Peregrinação a Israel, país de Jesus.
 Para nós cristãos é uma experiência única de 
percorrer os caminhos de Jesus e os lugares que 
escutamos nos Evangelhos.
 As inscrições terminam no mês de Maio. Por isso 
os interessados deverão contatar o mais rápido 
possível a secretaria.



ENTRARAM PARA A FAMÍLIA CRISTÃ
Março
09 de março – Matilde Nunes da Silva
            Leonor Portela Martins
10 de março – Sofia Lino Borges Ramalho
                        Vicente Ferreira de Sousa
24 de março – Maria Inês Sousa da Silva Quelhas

NOVOS LARES
Março

09 de março – Nuno Ricardo da Silva Oliveira
                        Susana de Jesus Teixeira Nunes

PARTIRAM PARA O PAI
Março
Mário José Costa Guimarães – de 48 anos
Joaquim Neves Ribeiro – de 67 anos
Gil José Santiago Moreira – de 55 anos
Conceição Martins dos Santos – de 91 anos
Maria Alice Vieira Paulo – de 83 anos
Maria da Conceição Queiroz Pereira – de 78 anos
Maria da Graça Rodrigues – de 81 anos
Delfim dos Santos Castro – de 83 anos
Teresa Mafalda Lima Lobo dos Santos – de 69 anos
Augusto da Neves Teixeira – de 67 anos
Laurinda Magalhães dos Reis Domingos – de 80 anos
Alberta de Sousa Almeida Teixeira – de 90 anos
Vítor Manuel dos Santos Pedro – de 56 anos
César Augusto Olo – de 95 anos
Elisa Teixeira Ferreira – de 74 anos
Carolina Júlia da Cunha – de 80 anos
Armando da Cunha Viana e Silva – de 90 anos
Nuno Manuel Moreira da Silva Guedes – de 43 anos
José António Ribeiro Afonso – de 73 anos
Carlos Manuel Ramos Gandra – de 48 anos
José Maria Coelho da Silva – de 77 anos
Maria de Lurdes – de 95 anos
Manuel Joaquim da Silva Carvalho – de 60 anos
Maria de Fátima Marques Pereira Leite – de 78 anos
José Carlos Guedes Teixeira – de 46 anos
José Martins – de 86 anos
Ana Maria Ferreira – de 92 anos
Arnaldo Fernando Cardoso – de 87 anos
António Teixeira – de 90 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

 Iniciamos o Mês de Maio. O mês de Maria. O 
mês de Nossa Senhora. 

Neste ano missionário evocamo-la como Mãe 
da Missão, com Mãe da evangelização.

 O Papa Francisco refere um estilo mariano na 
atividade evangelizadora da Igreja. Pois olhando Maria 
voltamos a acreditar na “força revolucionária da 
ternura e do afeto.”

 Maria que saí à pressa para ir ajudar os outros. 
Maria que visita, e que saí e por isso ícone expressivo 
de uma Igreja em saída, de uma Igreja Missionária.

 Neste mês em que em todos os centros de culto 
e capelas da paróquia rezamos o terço honrando, 
louvando e procurando imitar Maria olhêmo-la como 
Mãe da Missão, Mãe da Evangelização .Que nos 
convida a todos a ir ao encontro dos nossos irmãos e a 
sermos discípulos missionários.

 No dia 16 de Junho iremos realizar o Dia 
Paroquial na Quinta das Freiras. O Dia Paroquial, ou Dia 
da Comunidade pretende ser um dia especial de 
encontro da comunidade.

 Somos  uma paróquia extensa com vários 
centros de culto e este Dia Paroquial quer ser sinal de 
encontro, de convívio, de fé, de comunhão da 
comunidade paroquial.

 À volta do altar, de Jesus reunimo-nos para 
tomar consciência de que somos uma comunidade, 
uma família que anunciamos, celebramos e 
testemunhamos a fé em comum.

Hoje um dos perigos para a fé é o seu individualismo e 
a sua “ privatização”. Ora a nossa fé é comunitária e 
expressa-se publicamente.

 O Dia Paroquial procura   esse sentido de 
unidade e comunhão entre todos. É também um dia de 
alegria, de festa, de convívio , de encontro de 
comunidade paroquial. Participemos !

A.J.

Maria, a Mãe da evangelização
 À Mãe do Evangelho vivo, pedimos que 

interceda a fim de que este convite para uma nova 

etapa da evangelização seja acolhido por toda a 

comunidade eclesial. Ela é a mulher de fé, que vive e 

caminha na fé, e «a sua excecional 

peregrinação da fé representa um ponto de 

referência constante para a Igreja ». Ela 

deixou-se conduzir pelo espírito, através de 

um itinerário de fé, rumo a um destino feito 

de serviço e fecundidade. Hoje fixamos nela 

o olhar, para que nos ajude a anunciar a 

todos a mensagem de salvação e para que 

o s  n o vo s  d i s c í p u l o s  s e  to r n e m  

comprometidos evangelizadores. Nesta 

peregrinação evangelizadora não faltam as 

fases de aridez, de ocultação e até de um 

certo cansaço, como as que viveu Maria nos 

anos em Nazaré, enquanto Jesus crescia: « 

Este é o inico do Evangelho, isto é, da Boa-Nova, da 

jubilosa nova. Não é difícil, porém, perceber 

naquele início um particular aperto do coração, 

unido a uma espécie de “ noite da fé “ – para usar as 

palavras de São João da Cruz - , como que um “véu” 

através do qual é forçoso aproximar-se do Invisível 

e viver na intimidade com o mistério. Foi 

efetivamente deste modo que Maria durante 

muitos anos, permaneceu na intimidade com o 

mistério do se Filho e avançou no itinerário da fé. »

 Há um estilo mariano na atividade 

evangelizadora da Igreja. Porque sempre que olhamos 

para Maria voltamos a acreditar na força revolucionária 

da ternura e do afeto. Nela vemos  que a humildade e a 

ternura não são virtudes dos fracos mas dos fortes, que 

não precisam de maltratar os outros para se 

sentir importantes. Fixando-a, descobrimos que 

aquela que louvava a Deus porque « derrubou os 

poderosos de seus tronos» é a mesma que 

assegura o aconchego de um lar  à nossa busca 

de justiça. E é a mesma também que conserva 

cuidadosamente « todas estas coisas, 

ponderando-as no seu coração » (Lc 2,19). Maria 

» sabe reconhecer os vestígios do Espírito de 

Deus tanto nos grandes acontecimentos como 

naqueles que parecem impercetíveis. É 

contemplativa do mistério de Deus no mundo, na 

história e na vida diária de cada um e de todos. É a 

mulher orante e trabalhadora em Nazaré, mas é 

também Nossa Senhora da prontidão, a que sai « à pressa 

» (Lc1,39) da sua povoação para ir ajudar os outros. Esta 

dinâmica de justiça e ternura, de contemplação e de 

caminho para os outros faz dela modelo eclesial para a 

evangelização. Pedimos-lhe que nos ajude com a sua 

oração materna, para que a Igreja se torne uma casa para 

muitos, uma mãe para todos os povos, e torne possível o 

nascimento de um mundo novo. É o Ressuscitado que 

nos diz, com uma força que nos enche de imensa 

confiança e firmíssima esperança: « Eu renovo todas as 

coisas» (Ap21,5).                                      Papa Francisco

OBRAS PAROQUIAIS - CONTAS
 Estamos a preparar a requalificação do Coro 
Alto e da escadaria de acesso. Entretanto 
recebemos  as  segu intes  ofe r tas  que  
agradecemos:
 Transporte de Abril   36.395,25
 Oferta     25,00
 Oferta     50,00
 Anónimo     60,00
 Oferta     100,00
 Bodas     20,00
 Oferta     50,00
 Oferta     100,00
 Transferência    70,00
 Maria das Neves    50,00
 Domingos Mendes   250,00
 Glória Branco    250,00
 Ofertório de Abril   1.196,79
 Total     38.617,04
 

MÊS DE MAIO

 Dia 12 – Igreja Matriz.

 No dia 12, às 21h00, iremos realizar a 

Procissão de Velas em honra de Nossa 

Senhora que percorrerá o percurso habitual 

e terminará no exterior da Igreja junto ao 

palco camarário. 

 Dia 25 - Ponte.

 No dia 25 realizaremos a Procissão de 

Velas na Ponte. Às 21h teremos a Eucaristia 

seguida de Procissão. 

 Durante o mês de Maio iremos recitar 

o terço às 21h30 na Igreja Matriz. Nos centros 

da Ponte, Venda Nova, Capela de São 

Sebastião, ABC, Rebordãos e Campaínha será 

às 21h00. Na Capela de Nosso Senhor do 

Calvário será às 20h30. Rezemos o Terço 

louvando Maria e pedindo pela paz no 

mundo e pela paz nas nossas famílias.

PROCISSÕES EM HONRA DE Nª SENHORA RECITAÇÃO DO TERÇO

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