
 

 

 

 

 

Em tempo de pandemia (8) 
 

 

Caros paroquianos 
 
 
 
 

Tendo em atenção o “Comunicado do Conselho Permanente da Confe-
rência Episcopal Portuguesa”, no qual se declara que “as celebrações da 
Eucaristia com a presença da assembleia sejam retomadas a partir do dia 
15 de março, observando as orientações da Conferência Episcopal Portu-
guesa de 8 de maio de 2020, em consonância com as normas das autori-
dades de saúde”; 

Tendo em conta que sempre houve, e continuará a haver, na paróquia da 
Baixa da Banheira, um cumprimento rigoroso das orientações da Confe-
rência Episcopal Portuguesa, assim como, das normas das autoridades de 
saúde; 

Tendo em conta, sobretudo, o desejo, profundamente sentido na comu-
nidade cristã, de que haja a celebração presencial da Eucaristia: 

 

1. A partir do dia 15 de março as Eucaristias serão celebradas com as 
portas da igreja abertas e a presença normal da assembleia, no res-
peito pelas normas acima mencionadas; 

2. Os diversos serviços litúrgicos que garantem a digna celebração da 
Eucaristia, como sejam, as equipas de acolhimento, os leitores, os 
acólitos, os ministros extraordinários da Comunhão e os corais, de-
vem voltar ao exercício da sua atividade litúrgica e segundo a sua 
forma própria de trabalhar. 

3. A catequese, em qualquer uma das suas faixas etárias e para todos 
os volumes, deve permanecer on line e na forma como tem vindo a 
ser feita. 
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4. Um novo calendário para a celebração dos sacramentos do Batismo 
e da Eucaristia, no âmbito da catequese, não será definido nem di-
vulgado antes do dia 15 de abril de 2021. 

5. O horário das Missas, condicionado pelas normas de recolhimento 
obrigatório aos fins de semana, a partir do dia 15 de março, será co-
mo segue: 

• De Segunda a Sexta feira:  

 09h00 - Baixa da Banheira 

• Sábado:  

      09h00 - Baixa da Banheira  

•  Domingo:  

 09h00 - Vale da Amoreira 

 10h00 - Baixa da Banheira 

 12h00 - Baixa da Banheira  

  

  

Baixa da Banheira, 12 de março de 2021 

 

 

 

 

 

      João José Costa Guedes da Silva 

        (Pároco) 

 

 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

