
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
AS NOSSAS MISSAS EM TEMPO DE PANDEMIA - 
Correio Pastoral 7.10.2020 

 
 
Amigos: 
 
Boa tarde! 
 
No que respeita às celebrações da Eucaristia, as Equipas de Acolhimento 
vieram para ficar. 

É importante que todos respeitemos as suas indicações. 

Prestam um serviço esforçado e generoso que merece a gratidão de todos. 

E agora, com o agravamento da pandemia, desempenham um papel ainda 
mais importante para garantir a segurança de todos. 

Nesta altura, vamos ter de ser ainda mais cuidadosos na observância de 
todos as recomendações das autoridades sanitárias. 

Durante a missa estamos num espaço fechado durante bastante tempo e às 
vezes em número significativo. 

 Isso significa da parte de todos um esforço acrescido no sentido de 
respeitarmos o cumprimento das seguintes normas: 

 1) Para entrar na Igreja temos de vir todos com a máscara bem 
colocada (a tapar a boca e o nariz) e temos de desinfectar as mãos com o 
álcool gel que está à entrada. 

 2) Temos de interiorizar que há uma lotação máxima para a Igreja, onde 
os lugares estão distribuídos de maneira a respeitar o distanciamento 
social. 

A lotação da Igreja não pode ir além dos lugares sentados. 



Ninguém pode ficar de pé. 

No limite podemos chegar a uma situação em que não possamos deixar entrar 
mais ninguém numa missa em concreto. 

 Para aumentar a capacidade da Igreja, colocámos muitas cadeiras. 

Estão colocadas de forma a respeitar o distanciamento social (dois metros). 

 É importante que não as retirem do seu lugar. 

 3) Nas missas das 12h e das 19h de Domingo, a entrada far-se-á apenas 
pela porta principal. 

Devemos começar por ocupar os lugares da frente e sempre a partir do 
meio dos bancos, tendo como regra as cinco pessoas por banco. 

Exceptuam-se, como é natural, aquelas pessoas que naturalmente ficam 
juntas porque habitualmente já vivem debaixo do mesmo tecto. 

No entanto, quem se vier sentar a seguir no mesmo banco só o deverá 
fazer se respeitar os dois metros de distanciamento social entre si. 

 No final da missa, para sair, os que estão sentados mais perto do altar 
deverão usar as portas laterais da Igreja para evitar a aglomeração junto 
da porta principal. 

 Também devem evitar ficar à conversa logo à saída da Igreja. 

É bom aproveitar para conversar e conviver, mas devem fazê-lo no adro, 
sem perturbar a saída dos outros. 

 4) O momento mais complicado para evitar cruzamento de pessoas é o 
da Comunhão. 

Com excepção da missa das 12h e das 19h de Domingo, a comunhão deve 
acontecer assim: 

Formam-se duas filas ao centro e depois de comungar regressam ao 
lugar pela nave lateral. 

Quem não vai comungar deve sentar-se. 

Só devem vir para o corredor central depois de todos os que estão no 
banco da frente terem vindo para a fila. 

Quando chegam à frente dos bancos devem retirar a máscara, no todo ou 
em parte, desinfectar as mãos com álcool gel, estender as mãos para 
receber a comunhão na mão e, depois de comungar, colocar de novo a 
máscara e voltar a desinfectar as mãos. 



 Nas missas das 12h e das 19h de Domingo, porque há sempre mais 
gente, a comunhão processa-se de modo diferente. 

As pessoas não saem do lugar para comungar. 

Os Ministros da Comunhão irão distribuir a Comunhão aos lugares. 

Aqueles que não vão comungar devem sentar-se. 

 As instalações sanitárias (junto ao elevador, na cave) vão estar sempre 
fechadas. Para alguma emergência usar-se-á apenas a casa de banho 
junto à sacristia. 

 A recolha de ofertas faz-se à saída da Igreja. Não é possível fazer 
trocos porque uma das coisas a evitar é justamente mexer em dinheiro. 

 Uma última palavra sobre a pontualidade. 

Sempre foi muito importante para cada um poder viver bem a celebração, 
com calma e escutando a Palavra de Deus. 

Mas agora ainda o é mais, por razões de ordem prática: 

É preciso tempo para que todos se acomodem devidamente na Igreja. 

 Termino sublinhando duas coisas: 

 1)      Início da a preparação para os Sacramentos de Iniciação Cristã 
(Baptismo e/ou Primeira Comunhão e/ou Crisma) no Domingo, dia 18, às 
17.30h, no 1º andar do nosso Centro Paroquial. 

Quem estiver interessado basta aparecer neste primeiro encontro. 

O preenchimento da inscrição será feito lá. 

 2)      Aos Domingos há uma nova missa, às 16.30h 

  

Abraço amigo para todos! 

-- 


