
Paróquia de Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, da Ramada




Atendendo aos desenvolvimentos recentes da pandemia do Corona Vírus, COVID-19, no nosso país, bem 

como à circular da DGS n° 7/2020 e, considerando o nosso propósito de contribuir para fomentar medidas de 

prevenção que possam debelar a disseminação virológica em curso, entendemos por bem implementar 

medidas excepcionais, exclusivamente com carácter preventivo e procurando agir prudentemente.  

Assim, sem querer contribuir para qualquer tipo de alarme social, antes pelo contrário, dando exemplo de 

cidadania e de corresponsabilidade, informamos que as catequeses de todos os volumes ficaram canceladas 

desde dia 11 de março, inclusive, até dia 26 de março de 2020, datas sujeitas a nova avaliação posterior. Os 

escuteiros têm também procedimentos similares. 

Mantemos as habituais celebrações eucarísticas, onde já estamos a implementar as recomendações da 

Conferência Episcopal Portuguesa sobre esta matéria, designadamente a omissão do abraço da paz, a 

retirada de água da pia de água benta, a recepção da comunhão exclusivamente na mão e a comunhão do 

Sangue do Senhor apenas para o celebrante. Além disso, os ministros do altar desinfectam adequadamente 

as suas mãos no decurso das celebrações. 

Recordamos que na nossa comunidade há 5 missas dominicais: uma vespertina, ao sábado, às 19h00; uma 

às 09h00 de domingo, outra às 10h10 de domingo, na Ponte da Bica; uma às 11h30 de domingo e outra às 

19h00 de domingo. A igreja paroquial é muito ampla e espaçosa para, caso alguém assim entenda, poder 

manter uma distância de segurança entre as pessoas. 

Desejamos as melhoras de todas as pessoas infectadas e agradecemos o trabalho que está a ser 

desenvolvido pelos profissionais de saúde. Rezamos por ambos, confiantes de que estas medidas de 

carácter excepcional deixarão de ser necessárias e tudo regressará à normalidade. 

                                                                                                Padre Rui Jorge de Sousa Silva 
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