
 

 

 

 

Em tempo de pandemia (5) 
 

Caros paroquianos 

 

Novos tempos 
1. Conscientemente, mas com todos os cuidados e respeitando todas as 

recomendações das autoridades competentes, a paróquia tem manti-
do a abertura da igreja, o atendimento dos fiéis e a celebração dos sa-
cramentos, particularmente, o da Eucaristia e o da Confissão, tanto na 
Baixa da Banheira como no Vale da Amoreira.  

2. Se assim foi durante a primeira vaga da pandemia, também agora, nes-
ta segunda vaga, prestaremos toda a atenção à dispensa daquelas 
ações e daqueles meios, os sacramentos, que são essenciais à manuten-
ção e fortalecimento da saúde espiritual dos filhos da Igreja e aprovei-
tam também à sua saúde física e à clarividência da sua consciência cívi-
ca, pois, o que se tem em consideração, é o desenvolvimento integral 
da pessoa. 

3. O agravamento da situação da saúde pública, não foi uma surpresa e a 
paróquia tentou preparar-se para esse período. Cabe agora, por quanto 
depende de cada um de nós, colocar no terreno os meios à nossa dis-
posição e agir no sentido de que não venham a ser interrompidas as 
ações próprias do exercício da vida espiritual, da formação e da cate-
quese, assim como, da ação socio-caritativa da paróquia. 

4. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 92-A/2020 de 02 de novem-
bro de 2020 e posterior comunicado do Conselho de Ministros extraor-
dinário de 07 de novembro de 2020, impõe:  

a. A limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos (que es-
pecifica), entre as 23 horas e as 5 horas, exceto se estiver a traba-
lhar, regressar a casa ou emergências, entre outros. 

b. A limitação de circulação na via pública nos 121 concelhos ao fim de 
semana a partir das 13 horas, exceto se estiver a trabalhar, regres-
sar a casa ou emergências, entre outros. 

5. Esta medida, compreensível na situação de limite a que estamos já a 
chegar em termos do sistema de saúde, coloca muitas dificuldades às 
nossas atividades, sobretudo ao sábado à tarde e ao domingo à tarde e 
obriga a reagendar datas e a redefinir horários. 

6. O reagendamento das datas para a recessão dos sacramen-
tos, sobretudo, do Batismo e da Eucaristia de adultos e cri-
anças, não desobriga, antes pelo contrário, reforça a neces-

 paroquia.sjoseoperariob1b1@gmail.com  

Fábrica da Igreja  de  

São José Operário 

Jaime Cortesão, 14 r/c Esq. 

2835-129 baixa da banheira  

Tel: 212 040 360 / 212 042 413 
 
NIPC - 501 138 935 

mailto:paroquia.sjoseoperario.cpaebb@gmail.com


sidade de conter a legítima ânsia de uma festa alargada da família e, nesse senti-
do, exige o limitar o número de pessoas ao agregado familiar que vive na mesma 
casa, para defesa e salvaguarda da saúde pública e em atenção às determinações 
das autoridades públicas. 

Novos horários 

7. Ficam suspensas todas as atividades de todos os grupos e movimentos da paró-
quia aos sábados e domingos das 13h00 às 08h00, até nova determinação. 

8. Ficam suspensas, até nova determinação, as Eucaristias vespertinas, ao sábado e 
ao Domingo, na igreja da Baixa da Banheira e na capela do Vale da Amoreira. 

9. Os grupos, de catequese e outros, que desenvolvem atividades presenciais, du-
rante os fins de semana de manhã, podem e devem manter as suas atividades pre-
senciais 

10. Os grupos de catequese que desenvolvem atividades, aos fins de semana à tarde, 
devem desenvolvê-las on line. 

11. Horário das Eucaristias ao fim de semana: 

a. Sábado: 

• 09h00 – Igreja da Baixa da Banheira 

b. Domingo: 

• 09h00 – Capela do Vale da Amoreira 

• 10h00 – Igreja da Baixa da Banheira 

• 11h00 – Capela do Vale da Amoreira (a partir de 22 de novembro) 

• 12h00 – Igreja da Baixa da Banheira 

Reagendamentos 

12. Sacramento da Confissão para adultos que vão receber o sacramento da Eucaris-
tia, 13 de novembro às 21h00. 

13. Batismo e Eucaristia de adultos, 14 de novembro às 11h00 na igreja da Baixa da Ba-
nheira. 

14. Sacramento da Confissão para crianças, em tempo de catequese, que vão receber 
o sacramento da Eucaristia, 20 de novembro às 18h00. 

15. Batismo e Eucaristia das crianças em tempo de catequese, 21 de novembro às 
11h00, na igreja da Baixa da Banheira. 

16. Sacramento da Confissão para crianças, em tempo de catequese, que vão receber 
a Eucaristia no Vale da Amoreira, 25 de novembro às 18h00. 

17. Sacramento da Eucaristia para crianças do Vale da Amoreira, 29 de novembro às 
11h00, na Capela do Vale da Amoreira. 

 

N.B. O sacramento do Crisma, previsto para domingo, 29 de novembro às 15h00, está 
 sujeito a confirmação em data oportuna. 

 

Baixa da Banheira, 9 de novembro 2020 

 

 

Frei João José Costa Guedes da Silva 

 


