INÍCIO DA CELEBRAÇÃO
Neste fim-de-semana retomamos as celebrações litúrgicas comunitárias na nossa Paróquia.
Bendizemos ao Senhor Jesus Cristo que não nos abandonou neste tempo difícil e
agradecemos à Virgem Santa Maria a intercessão nas nossas necessidades, para sermos
capazes de compreender e viver todos os acontecimentos pessoais e comunitários como
momentos de salvação.
O coronavírus COVID-19 continua a propagar-se em Portugal e por isso na parte que lhe
cabe, a Igreja tem a grave responsabilidade de prevenir o contágio da enfermidade, em
coordenação com as legítimas autoridades governativas e de saúde. Assim, enquanto se
retoma a participação comunitária na Liturgia, há que garantir a proteção contra a infeção.
Por isso, convidam-se todos os fiéis a fazerem por si próprios todos os possíveis para limitar
esta pandemia e adotarem algumas medidas de proteção essenciais.
Pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes que não venham à Missa. Além de
poderem colocar em risco a sua saúde, podem comprometer a saúde dos outros. Os fiéis
pertencentes a grupos de risco devem proteger-se, privilegiando as missas com menor
assembleia.
A nossa comunidade organizou equipas de acolhimento para auxiliar a todos no cumprimento
das normas de proteção. Pede-se que sigam rigorosamente e com recetividade as instruções
dadas.
Nos horários previstos para as celebrações, apenas se poderá aceder pela rampa de acesso
ao adro da Igreja e dever-se-á fazer a desinfeção das mãos antes de entrar. Estarão alguns
elementos da equipa de acolhimento a orientar este procedimento pois não são permitidos
aglomerados de pessoas no adro da Igreja. As portas de entrada da igreja, estão abertas
para evitar que quem acede tenha de tocar nos puxadores ou maçanetas.
Deve-se evitar o cruzamento de pessoas. Por isso a entrada e saída da Igreja será realizada
num só sentido de modo a evitar que as pessoas se cruzem.
É obrigatório o uso de máscara durante a celebração, a qual só deverá ser retirada no
momento da receção da Comunhão eucarística. Serão dadas indicações durante a
celebração.
A lotação da nossa Igreja encontra-se reduzida de forma a garantir o adequado
distanciamento. Todos os fiéis devem respeitar a distância mínima de segurança entre
pessoas de modo que cada fiel disponha, só para si, de um espaço mínimo de 4m2. A regra
do distanciamento não se aplica a pessoas da mesma família ou que vivam na mesma casa.

As primeiras pessoas a entrar devem ocupar os lugares mais distantes da porta de entrada
e ficarem nesses lugares sem circularem pela Igreja. Não é possível a utilização dos
sanitários da Igreja.
Os recipientes para recolher a coleta não se passarão no momento do ofertório, mas serão
apresentados à saída da igreja pela equipa de acolhimento, seguindo os critérios de
segurança apontados.

ANTES DA COMUNHÃO
Neste momento de comunhão, solicitamos a todos que cumpram o distanciamento
aconselhado. A comunhão apenas será dada no corredor central.
As distâncias estão marcadas no pavimento da igreja. Devem aguardar no lugar as
orientações da equipa de acolhimento. Primeiro irão comungar as pessoas que estão nas
alas centrais e posteriormente as pessoas que estão nas alas laterais.
No momento indicado devem baixar a máscara para destapar a boca. Posteriormente devem
desinfetar as mãos e aguardar a sua vez para comungar.
A comunhão deve ser realizada obrigatoriamente na mão e não devem ultrapassar a marca
no chão em frente ao ministro da comunhão.
Após a comunhão devem colocar novamente a máscara e depois proceder novamente à
desinfeção das mãos. Estarão alguns membros da equipa de acolhimento com
dispensadores de gel desinfetante para facilitar o processo.
Cada um de vós deve regressar ao seu lugar respeitando as distâncias permitidas e o circuito
recomendado. Não deve haver cruzamento de pessoas.

NO FIM DA CELEBRAÇÃO
Finalizada a nossa celebração solicitamos que todos permaneçam no seu lugar e só devem
sair quando for indicado pelos membros da equipa de acolhimento, cumprindo o
distanciamento de segurança.
Solicitamos que não haja aglomeração de pessoas no adro da Igreja, respeitando as
orientações dadas.

