
HORA DO RECOMEÇO
I N F O R M A Ç Õ E S  P A R O Q U I A I S

• EUCARISTIAS:
 vamos recomeçar a partir do sábado dia 30, nos seguintes HORÁRIOS E IGREJAS:

IGREJA PAROQUIAL DE 
NOSSA SENHORA DA 

OLIVEIRA
IGREJA DA MISERICÓRIDA IGREJA DE NOSSA 

SENHORA DO CARMO

Segunda a Sábado - 19h
Domingo - 12h e 19h

Quarta – 17h
Domingo - 10h30 Sábado - 16h

Todos estamos cientes das condicionantes para continuarmos a combater a pandemia cumprindo as normas 
estabelecidas para entrar na igreja e para as celebrações da Eucaristia: uso de máscara; higienização das mãos, 
limitação de lugares para se respeitar as distâncias, comunhão na mão e utilização de portas diferentes para 
evitar cruzamentos. Para ajudar teremos equipas de acolhimento que necessitam da colaboração correspon-
sável de todos. Depende de cada um ser um agente ativo de saúde pública.

[24 maio- 30 maio, 2020]

• ACTIVIDADES PASTORAIS: 
segundo as orientações da Conferência Episcopal 
Portuguesa e da nossa Diocese:
- “Primeiras Comunhões e Profissões de Fé devem 
ser canceladas ou adiadas” as celebrações da cate-
quese estão canceladas. Serão remarcadas no início 
do próximo ano pastoral.
- “Festas, procissões e peregrinações devem ser 
canceladas: no dia de festa, as eucaristias poderão 
ser a única celebração possível, sempre dentro das 
orientações gerais, sendo transmitidas pela inter-
net se for o caso.” Desta forma estamos a preparar 
juntamente com as respetivas confrarias e irmanda-
des a celebração do Corpo de Deus, em 11 de Junho, 
a Festa de Nossa Senhora da Oliveira, a 15 de Agosto, 
bem como a festa de Nossa Senhora da Guia a 13 de 
Setembro.

• CATEQUESE: 
continuará a ser realizada apenas por meios telemá-
ticos até 10 de Junho (https://www.youtube.com/
user/canaleducris). Contamos com a colaboração 
das famílias orientadas pelos catequistas. Entretanto, 
daremos mais informação para prepararmos o novo 
ano catequético.

“Concluindo, à medida que os dias vão passando 
corremos o risco de nos irmos desleixando. Não 
podemos condescender com facilitismos na nossa 
vida pessoal e na relação com os outros. As restri-
ções não condicionam a liberdade quando sabe-
mos que um bem maior está em causa. Nada nos 
impede de criar novos hábitos pastorais, uma vez 
que a sociedade não vai ser o que era. A renova-
ção inadiável que estamos a interpretar sugere-nos 
que aproveitemos este tempo para ultrapassar ro-
tinas já não adequadas e criarmos novos dinamis-
mo que manifestem uma pastoral em consonância 
com a época nova que vivemos. 
Muita coisa nova deverá acontecer, desde que 
sejamos dóceis ao Espírito Santo. Ousemos inovar 
numa criatividade pastoral fiel à doutrina eclesial.”


