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Amigos: 

De acordo com as orientações da Conferência Episcopal, vamos retomar as 
celebrações da Eucaristia com assembleia já na próxima segunda-feira, dia 15 de 
Março. 

Durante a semana, de segunda a sexta, teremos, como é habitual, missas às 9h, 
12.10h e 19h. 

Aos sábados haverá missa às 10.30h e, à tarde, teremos as missas vespertinas às 
16.30h e 19h. 

Aos Domingos haverá missa às 9h, 10h, 11h, 12h, 16.30h e 19h. 

 

Todos esperávamos, certamente, este momento. 

Mas é muito importante que todos tenhamos perfeita consciência de que o alívio das 
medidas do Estado de Emergência não significa o fim do confinamento. Pelo contrário: 
a situação continua a ser preocupante e temos todos de ter muito cuidado. 

Por isso, vamos continuar a ser muito cuidadosos, respeitando rigorosamente todas as 
medidas de precaução que estávamos a observar. 

É por esta razão que mantemos as quatro missas no horário da manhã de Domingo, 
para além das missas da tarde, tanto as vespertinas como as do dia. Lá mais para a 
frente, quando as pessoas estiverem mais distribuídas pelas diferentes celebrações, 
veremos se há condições para voltar ao horário antigo das missas na manhã de 
Domingo. 

Para já, um número mais elevado de celebrações permitir-nos-á distribuirmo-
nos melhor pelos diferentes horários. 



Imediatamente antes deste confinamento, as missas das 11h e das 12h da manhã de 
Domingo, já estavam a ficar com lotação máxima e não permitiam que todos os que 
apareciam pudessem entrar na Igreja. 

Apesar das boas condições da nossa Igreja, também retirámos um bom número de 
cadeiras, para assim diminuirmos o número de pessoas presente em cada celebração, 
evitando deste modo uma concentração maior de pessoas. 

É, por isso, necessário que aqueles que estavam a frequentar a missa das 12h e das 
19h se distribuam pelas outras missas, nomeadamente as da tarde de Domingo e as 
vespertinas. 

Aqueles que puderem, deverão organizar a sua vida de modo a escolher outro 
horário de celebração que não o das 11h ou 12h. 

A frequência das missas, de hora a hora, também nos vai obrigar a manter o estilo de 
celebrações que vínhamos realizando, muito rápidas, demorando cerca de 40 
minutos. Assim as nossas missas manter-se-ão sem cânticos e  com homilias curtas. 

Como já vínhamos fazendo, a Comunhão será distribuída no lugar. 

A recolha de ofertas continuará a ser feita à saída da Igreja, no fim de cada 
celebração. 

Para segurança das nossas celebrações, vai continuar a ser imprescindível o serviço 
precioso prestado pelas equipas de acolhimento e de higienização da Igreja. 

Estou agora por isso a escrever-vos este e-mail pedindo-vos que me respondam logo 
que possam, indicando-me qual a missa em que pensam estar presentes e quais os 
serviços que podem assegurar (equipas de acolhimento, equipas de higienização e 
leitores). 

A constituição destas equipas são condição indispensável para a realização das 
nossas celebrações. 

Agradeço, desde já, a vossa preciosa colaboração. 

Abraço amigo! 

 


