
 
 
Igreja de Fátima em Confinamento 
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Amigos: 
 
Boa tarde! 
 
Os tempos dramáticos que estamos a viver por causa da pandemia obrigaram, mais 
uma vez, a Conferência Episcopal a tomar a decisão de suspender as missas "públicas", 
procurando assim ajudar a conter o ritmo galopante do contágio. 
 
Deixo-vos agora algumas informações que podem ser úteis. 
 
Na sequência da determinação da Conferência Episcopal, não haverá missas na nossa 
igreja, já a partir deste sábado, inclusivé, até que a Conferência Episcopal se 
pronuncie em contrário. 
A nossa igreja de Fátima manter-se-á, no entanto, aberta para tornar possível a 
oração individual e a visita ao Santíssimo. 
A igreja estará aberta apenas de segunda a sexta-feira das 9h às 13h e das 16h às 
18h. 
Aos sábados e domingos estará fechada. 
 
No que respeita a actos de culto apenas haverá lugar para funerais. 
No caso de "funerais não-covid" é possível a utilização das capelas mortuárias para 
velório. 
Mas procuraremos evitar que haja depósitos funerários de um dia para o outro e nas 
celebrações (encomendação e acompanhamento ao cemitério) não será possível ter 
mais de 7 a 8 pessoas. 
Não está completamente inviabilizada a celebração da missa exequial mas esta, a 
acontecer, será sempre uma excepção e terá lugar na igreja. 
O critério para celebrarmos ou não missa exequial será sempre o da prática eclesial do 
defunto e da família. 
E o número de participantes será sempre muito restrito. 
No caso dos "funerais covid" as normas estabelecidas indicam que 
seguirão directamente para o cemitério, podendo e devendo a encomendação ser 
feita apenas no cemitério. 
 
No primeiro confinamento geral, transmitimos todos os dias pelo YouTube a 
celebração da Eucaristia. 



Desta vez não o vamos fazer. 
Por duas razões principais. 
Em primeiro lugar devido à fraca qualidade técnica das nossas transmissões, por falta 
de meios (para já não falar do José Filipe, o nosso "técnico" de transmissão, que agora 
se encontra doente, infectado pelo vírus). 
E depois também porque verificámos que a internet oferecia inúmeras transmissões 
de Eucaristia com muita qualidade técnica e assim entendemos que já não se justifica a 
nossa transmissão. 
Como sugestão deixo-vos aqui a indicação dos links de duas celebrações da Eucaristia: 
Capela do Rato (Domingos, às 
11h): https://www.capeladorato.org ou https://www.facebook.com/capeladorato.org 
S. Sebastião da Pedreira (De Terça-feira a Domingo, às 11h): 
 https://www.facebook.com/Centro-Social-da-Par%C3%B3quia-S-Sebasti%C3%A3o-da-
Pedreira-1246813988758013/ 
 
Por último resta-me dizer-vos que vou tomar a liberdade de vos enviar mail's com mais 
frequência durante este período de confinamento. 
Aos sábados partilharei convosco a meditação sobre a Palavra de Deus de cada 
Domingo (normalmente focado apenas no Evangelho). 
E talvez mais uma ou outra reflexão durante a semana. 
 
Mas quero ainda dizer-vos que a suspensão da celebração da Eucaristia é algo que 
certamente nos afecta muito, pois o alimento espiritual é para nós ainda mais 
importante do que o corporal. 
Mas numa altura em que os hospitais estão a entrar em ruptura e começa já a erguer-
se no horizonte a possibilidade de vermos morrer gente (covid e não-covid) sem a 
devida assistência médica, a suspensão dos actos de culto era uma medida inevitável, 
obrigatória, moralmente falando, e uma exigência da nossa fé. 
 
Resta-me desejar a todos muita saúde. 
E muito cuidado para que ela possa acontecer. 
Abraço amigo! 
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