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Em tempo de pandemia (6)
Caros paroquianos
No dia 14 de janeiro de 2021, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), tendo
em conta o decreto que regulamenta a modificação e a prorrogação do estado
de emergência decretado pelo Presidente da República e o conjunto de medidas extraordinárias aprovadas, no dia anterior, pelo Governo, emitiu o seguinte
comunicado:
1. Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos
neste momento, a exigir de todos nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar a crise com todo o
empenho.
2. Tendo em conta as orientações governamentais decretadas para o confinamento que se inicia a 15 de janeiro, continuaremos com as celebrações
litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia e as Exéquias, segundo as orientações da Conferência Episcopal Portuguesa de 8 de maio de 2020, emanadas em coordenação com a Direção Geral da Saúde.
3. Outras celebrações, como Batismos, Crismas e Matrimónios, devem ser
suspensas ou adiadas para momento mais oportuno, quando a situação
sanitária o permitir. A catequese continuará em regime presencial onde
for possível observar as exigências sanitárias; de contrário, pode ser por
via digital ou cancelada. Recomendamos ainda que outras atividades pastorais se realizem de modo digital ou sejam adiadas.
4. A nossa celebração da fé abre-nos ao Deus da misericórdia e exprime o
compromisso solidário com os esforços de todos os que procuram minimizar os sofrimentos, gerando uma nova esperança que, para além das vacinas, dê sentido e cuide a vida em todas as suas dimensões.
A. Alterações na vida da nossa comunidade paroquial
Seguindo as orientações da CEP, operacionalizamos algumas normas que visam
proteger os fiéis antes, durante e depois das celebrações.
1. A igreja manter-se-á aberta e estarão em funções todos os serviços relacionados com o culto e a ordem na igreja.
2. A catequese deve ser presencial e decorrer segundo as orientações emitidas em 22 de maio pela paróquia, as quais levaram à prática as orientações da CEP em coordenação com a Direção Geral de Saúde.
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3. Uma vez que o fim da Catequese é a experiência de Jesus Cristo na Eucaristia, manter-se-ão as Eucaristias do tempo da catequese.
4. Como aconteceu na primeira vaga da pandemia, os grupos paroquiais
que, no âmbito da sua vocação específica, prestam serviços de assistência
a carenciados de ordem social, económica ou espiritual, mormente a Associação de Leigos Nova Esperança (ALNE), devem continuar a sua atividade, redobrando todas as medidas de proteção e salvaguarda individual
e dos assistidos.
5. Todas as restantes atividades desenvolvidas por grupos e movimentos da
paróquia e que não estão referidas nas alíneas 1. a 3. devem suspender as
atividades até ser levantado, por quem de direito na paróquia, o período
de suspensão.
B. Horário das Missas
1. Semana:
•
9h00 na Baixa da Banheira
2. Sábado
•
17h00 no Vale da Amoreira
•
17 horas na Baixa da Banheira (Crianças da catequese)
•
19h00 na Baixa da Banheira
3. Domingo
•
09h00 no Vale da Amoreira
•
10h00 na Baixa da Banheira
•
12h00 na Baixa da Banheira (Adolescentes e Jovens da Catequese)
•
18h00 na Baixa da Banheira

Baixa da Banheira, 15 de janeiro de 2021
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