
Recolha de Ofertas nas missas 
                  
                                                                                                                             11 de maio de 2021 
Amigos: 
 
Boa tarde! 
 
A recolha de ofertas que fazemos nas missas vai regressar ao seu tempo habitual ("Ofertório", 
como lhe chamamos, correntemente, por causa disso mesmo; o nome litúrgico desse momento da 
missa é "Apresentação dos dons") já a partir do próximo sábado (15 de Maio). 
 
Isso implica que as missas vão passar a demorar mais uns 2 minutos do que é agora habitual. 
Por causa disso, estava a pensar fazer esta alteração apenas depois de as missas de Domingo de 
manhã regressarem ao horário antigo (9h, 10.30h e 12h), o que tinha previsto para Junho. 
Mas em Junho vamos ainda manter os horários habituais das missas. 
Por duas razões. 
Em primeiro lugar porque reduzir de 4 para 3 as missas ao Domingo de manhã é arriscado uma vez 
que, com excepção da missa das 9h, as outras estão com bastante gente, felizmente: a das 10h tem 
ainda bastante folga, a das 11h pode considerar-se quase cheia e a das 12h, sem exceder a lotação 
máxima, às vezes anda perto disso. 
Em segundo lugar porque Junho vai estar cheio de celebrações com eventos particulares da 
Catequese (o que, naturalmente, aumenta o número de presenças na Igreja nesses dias) e, por isso, 
teremos ainda mais gente nas celebrações desses domingos, uma vez que os que participam nas 
missas das 16.30h, missas em que vão decorrer as celebrações da Catequese (iniciação cristã, 
Primeira Comunhão e Profissão de Fé), vão ser convidados a participar numa das outras missas (9h, 
10h ou 11h, já que a das 12h e a das 19h estã muito lotadas). 
 
Fazer a recolha de ofertas regressar ao seu lugar habitual na celebração evita a aglomeração de 
pessoas, que sempre acontece na maneira como a estamos a fazer agora, no final das missas, 
sobretudo naquelas que têm maior afluência de pessoas. 
E também permite, assim o espero, uma recolha mais eficaz das ofertas (e a paróquia está bem 
necessitada disso)! 
 
A recolha de ofertas far-se-á da mesma maneira como se faz a distribuição da Comunhão. 
Os elementos das equipas de acolhimento farão a recolha de ofertas, com dois, pelo menos, a fazer 
a recolha da frente para o fundo da Igreja, e outros dois do fundo em direcção ao altar: passarão 
com os sacos diante das pessoas, usando os bancos vazios. 
Podem ir retirando as fitas dos bancos à medida que vão passando. 
E não precisam de voltar a colocá-las. Ficarão já assim até à distribuição da Comunhão. 
 
Embora esta alteração diga respeito sobretudo aos elementos que fazem parte das equipas de 
acolhimento, mando este e-mail para todos os que integram as diferentes equipas deste mês de 
Maio, para todos poderem ajudar, quando for caso disso. 
 
Obrigado, mais uma vez, pela vossa colaboração. 
Abraço amigo! 
 


