Orientações paroquiais para o regresso às celebrações e uso dos espaços paroquiais
(a partir das Orientações das CEP e diocesanas)
I. EUCARISTIAS E CELEBRAÇÕES

to que auxiliará no cumprimento da normas e ordenamento das entradas, saídas e outros momentos.

1. Na impossibilidade de cumprir presencialmente o preceito dominical, convida-se à leitura orante da Palavra
de Deus e à oração em casa, aproveitando-se a transmissão mediática das celebrações, também disponível para
os que não podem ir à igreja por razões de saúde ou idade.

7. Ao chegar à Igreja, deve aguardar a sua vez de entrada mantendo as distâncias.
8. A equipa de acolhimento irá solicitar o nome e contacto e indicá-lo-á para o número do banco onde irá sentar-se individualmente ou com a família. Os bancos estarão numerados em filas pares e ímpares.

2. Pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes que (Nota: Esta informação de contacto é aconselhável mas
não vão à Missa.
não obrigatória. Serve para se contactar caso exista alguém nessa celebração que seja reconhecido como infe3. Convidam-se fiéis pertencentes a grupos de risco a
tado e assim auxiliar a vigilância ativa das autoridades.
não frequentar a Missa dominical; por razões imperioAs folhas serão destruídas ao fim de 15 dias)
sas, poderão ir à Missa durante a semana, em que há
menos fiéis.

9. A entrada faz-se pela porta principal e todos, sem ex4. As Igrejas onde acontecem as eucaristias e outras ora- ceção, desinfetam as mãos com os dispensadores facultados.
ções e celebrações estarão limitadas a cerca de 1/3 da
capacidade por força do distanciamento espacial que se 10. É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser
retirada no momento da receção da Comunhão eucarísimpõe.
tica.
5. Eucaristias: horários e modalidades
11. Os fiéis sentam-se no banco que lhe for indicado,
começando da frente para a saída da Igreja, por filas paAs eucaristias serão distribuídas por zonas pastorais para res e ímpares. Em circunstâncias individuais, não estarão
melhor distribuir a participação dos fiéis:
mais que 2 pessoas por banco e em bancos alternados.
Sábado
12. A regra do distanciamento não se aplica a pessoas da
- Fim-de-semana

19h, Igreja Matriz: residentes do ROSSIO e BEIRA-MAR
Domingo

mesma família ou que vivam na mesma casa, podendo
sentar-se no mesmo banco.

9h30, Igreja das Barrocas: residentes nas BARROCAS
DURANTE A MISSA
11h, Igreja Matriz: residentes na AVENIDA/FONTE NOVA
13. A celebração decorrerá com o mínimo de ministros
e BEIRA-MAR
do altar que seguem ritmo habitual segundo as orienta19h, Igreja Matriz: residentes na FORCA e NÃOções. Os leitores desinfetarão as mãos antes e depois de
RESIDENTES*
tocarem no ambão ou nos livros e terão lugar reservado
(*os NÃO-RESIDENTES têm a missa de domingo das 19h no presbitério.
como preferencial, mas poderão participar nas outras
14. Os cestos para recolher o ofertório não se passarão
que se possa ajustar melhor)
no momento da apresentação dos dons, mas serão apre- Semana:
sentados à saída da igreja.
Terça a sexta-feira, 19.15, na Igreja Matriz
15. Para a comunhão não será necessário circular, dirigindo-se o ministro da comunhão ao lugar.
Quartas-feiras, 18.00, na Igreja das Barrocas
- As portas abrirão meia hora antes das celebrações. Será necessário vir com tempo para evitar aglomeração à
entrada da Igreja. Será sempre obrigatório garantir os
distanciamentos necessários.

16. O diálogo individual da Comunhão («Corpo de Cristo». – «Amen.») pronunciar-se-á de forma coletiva depois da resposta «Senhor, eu não sou digno…», distribuindo-se a Eucaristia em silêncio.

ANTES DA MISSA

17. Nas primeiras celebrações, será explicado o manuseamento da máscara para a celebração, de forma a garantir a máxima segurança possível.

6. Haverá em cada eucaristia uma equipa de acolhimen-

DEPOIS DA MISSA

28. UNÇÃO DOS ENFERMOS. O pároco, enquanto ministro próprio deste sacramento, continua disponível para
18. Os fiéis deixam a igreja, segundo a orientação da
equipa de acolhimento, no respeito pelas regras de dis- o celebrar, seja pela urgência do pedido, seja de forma
programada em situação de doença.
tanciamento, e não se aglomeram diante da igreja. A
saída será feita pelas portas oscilantes (que estarão
29. MATRIMÓNIOS. As celebrações matrimoniais estão
abertas) e de forma ordenada. As primeiras pessoas a
sujeitas às mesmas restrições e condicionamentos da
sair são as que estão mais próximas da porta de saída.
Missa dominical.
19. Após a celebração, todos os utensílios, wc e bancos
da Igreja serão desinfetados e a Igreja arejada.
II. ORAÇÃO INDIVIDUAL

30. EXÉQUIAS (FUNERAIS). As exéquias cristãs devem
continuar ser celebradas nas Capelas (com breve celebração da Palavra) ou no cemitério com a presença dos
familiares, tendo em conta as normas de segurança.
Não há lugar a cortejos fúnebres nem a celebração desdobrada na Capela e no cemitério.

19. A Igreja Matriz da Vera-Cruz estará fechada à segunda-feira para limpezas e aberta de terça a sábado para IV. SECRETARIA E CARTÓRIO PAROQUIAL
oração individual, apenas durante o período da manhã,
das 9h às 12.30.
31. Horários:
20. É obrigatório o uso de máscara e a desinfeção das
mãos à entrada e saída e não deve haver contacto destas em objetos e imagens.

Terças e sextas-feiras, das 16h às 19h
Sábados, das 10h às 12.30

21. Existirão circuitos e espaços de orientação das pes- 32. Obrigatório o uso de máscara e desinfeção das
soas para se evitar a circulação por toda a Igreja. Devem mãos.
ser respeitados!
33. Pela dificuldade da área de espera, não poderão
22. No final de cada manhã, a zona dos bancos será de- estar mais que duas pessoas no átrio interior. Caso exissinfetada.
tam mais pessoas, poderão aguardar no exterior ou no
23. Tentar-se-á condicionar visitas turísticas.
1º piso, no átrio do bar ou no salão.
III. OUTROS MOMENTOS CELEBRATIVOS

V. ESPAÇOS E REUNIÕES E FESTAS RELIGIOSAS

24. BATISMOS. Os batismos serão celebrados neste período fora da celebração dominical da comunidade. A
celebração de Batismos tenderá a ser preferencialmente de uma única criança, caso aconteçam várias, sempre
com condicionamentos em relação à ocupação do espaço e às normas de higiene e distanciamento iguais às
previstas para a celebração da Missa dominical.

34. Qualquer reunião extraordinária ou acontecimento
que possa acontecer no Centro Paroquial ou noutro espaço paroquial deverá ser sempre comunicada e preparada com o pároco, ajuizando-se a sua necessidade e o
cumprimento das regras de segurança.

25. CONFIRMAÇÃO. Não estava ainda marcada esta celebração, sendo reavaliado em outubro a sua oportunidade e data.
26. COMUNHÃO. A festa da primeira-comunhão fora
adiada. Em outubro será reavaliada a oportunidade e a
melhor data para celebrar esta festa e os batismos das
crianças em catecumenado e que já foram apresentadas.
27. RECONCILIAÇÃO. Não há lugar a celebrações comunitárias nem horários para esse momento. Quem desejar celebrar este sacramento por imperativo grave de
consciência, deverá contactar o pároco.

35. As festas religiosas permanecem suspensas. As Comissões das festas mais próximas devem combinar com
o pároco a forma como se poderá valorizar o dia habitual apenas com o carater celebrativo.

