Os Sinos
CONVOCAR
e
ANUNCIAR
Os Sinos são a voz da comunidade: a voz que chama e
convoca para a celebração e a
voz que anuncia os principais acontecimentos da vida
da fé.
A “voz” dos sinos marca o
ritmo da comunidade ao
convocar e reunir, ao assinalar os diferentes tempos e
modos de oração e ao chamar a atenção para os eventos da fé, sejam de júbilo e
alegria ou sejam de contenção e tristeza.

Os sinos cumprem uma dupla função:
por um lado,
convocam para a celebração
e, por outro,
anunciam e manifestam
o modo
como são celebrados
os mistérios da fé.

O “voz” dos sinos exprime
ainda, e de algum modo, os
sentimentos do Povo de
Deus, quando exulta ou chora, quando dá graças ou
suplica, quando se reúne e
celebra, manifestando assim
o mistério do ser e viver em
Cristo.
Os sinos, ao habitarem o edifício da Igreja, centram a
atenção na celebração da fé
que nele ocorre, dizendo-nos

que a casa de Deus é o lugar onde melhor se compreende a pertença a uma família reunida e constituída como sinal visível de unidade em Cristo.
A “voz” dos sinos convoca para o encontro com
Cristo e testemunha este mesmo encontro ao mundo. Os sinos marcam assim uma cadência de fora
para dentro e de dentro para fora, que sublinha a
centralidade de celebração da fé e manifesta a missão da Igreja.
A “voz” dos sinos, ao marcar ainda as horas, desafia os crentes a fazer do seu tempo, individual e
comunitário, tempo de Deus, como se tudo o que
são, têm e fazem respirasse ao ritmo da respiração
do coração de Deus, que o toque ritmado dos sinos
pode evocar.

O sino de Deus…
Deus belo,
em beleza,
nos embelezas
com a voz
do bronze
que aclama
e chama
ao encontro
demorado
e amado,
contigo presença
imensa
em celebração.
Dlin-dlão!
Fala por Ti
o sino
ao coração.
Dlin-dlão!
Dlin-dlão!
(JMR)

A Nova Igreja Paroquial irá ter um carrilhão
com 10 sinos. Os 9 sinos existentes na anterior igreja estão a ser restaurados. A estes
será acrescentado mais 1. A torre sineira (a
torre direita), quem está de frente para a
igreja, é a torre do lado esquerdo, irá recebêlos em breve.
O custo do restauro e do novo será de
18.000,00 € (dezoito mil euros).

No fim-de-semana de 26 e 27 de
Janeiro iremos recolher as ofertas
para pagar o restauro e a sua colocação.
Contamos com a vossa generosidade.
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