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Caros Paroquianos da Ramada, 

Como é do conhecimento de todos, a nossa Paróquia, dedicada a Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos, 

celebra habitualmente a Festa Anual da sua padroeira por ocasião da Solenidade de Pentecostes. No 

presente ano, essa Solenidade com que se encerra o Tempo Pascal é celebrada no domingo, dia 31 de maio. 

Habitualmente esta festa compreende duas dimensões: uma religiosa e outra popular. Considerando a 

situação que temos vivido devido ao Covid-19, desde cedo compreendemos no Conselho Pastoral que, 

infelizmente, não haveria condições para a dimensão popular da festa. 

Quanto à dimensão religiosa, alimentámos a esperança de que a situação social e sanitária permitisse já 

celebrar comunitariamente a festa da nossa padroeira. Verificámos que, não havendo nenhum retrocesso, é 

exactamente a partir do dia 30 de maio que se poderá celebrar comunitariamente a Eucaristia, segundo as 

indicações da Conferência Episcopal Portuguesa, em diálogo com a Direcção Geral de Saúde, mantendo 

inúmeras medidas de prevenção e restrições, com vista a reduzir ao máximo o risco de novos contágios. 

Assim, conhecendo a importância que esta festa tem para os nossos paroquianos, sem desconsiderar os 

riscos ainda inerentes, resolvemos, depois de ouvir os 33 grupos, serviços e movimentos representados no 

nosso Conselho Pastoral, celebrar a Festa Anual com 3 momentos religiosos, dois deles com presença 
limitada de fiéis e um sem fiéis (os 3 momentos serão transmitidos no canal “TV Rainha” no Youtube) 
Assim, teremos o seguinte programa: 

Sábado, dia 30 de maio:  
- Eucaristia da Vigília de Pentecostes, às 20h30 (com presença limitada de fiéis). 
- Cortejo automóvel com a imagem do Imaculado Coração de Maria levada em andor, num percurso de 

12km pela Paróquia (sem acompanhamento de fiéis, a não ser em quintais, varandas e janelas, e 

através da internet, na transmissão em directo), com início às 21h30. O percurso será divulgado 

previamente, para que as pessoas possam acender velas à janela, ligar a luz dos telemóveis e colocar 

colchas e flores, se assim entenderem. 

Domingo, dia 31 de maio: 
- Eucaristia do Dia de Pentecostes, às 11h30 (com presença limitada de fiéis). 
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Sabemos não ser esta uma solução ideal, e lamentamos que muitas pessoas possam ficar privadas de 

celebrar connosco estes momentos mas, dentro do que seria possível, procurámos critérios de equidade, 

para sermos justos e atendermos às legítimas aspirações dos paroquianos. Apelamos à compreensão de 

todos para esta situação excepcional. Desejamos que ninguém se sinta preterido, pois todos são realmente 

importantes para a nossa comunidade paroquial! Se pudéssemos, criaríamos condições para todos poderem 

celebrar em conjunto esta importante festa. 

Vamos estabelecer as seguintes regras para o acesso às duas celebrações eucarísticas referidas: 

1. Quem estiver doente, ou com sintomas anormais (febre, tosse, mal-estar, etc.), ainda que não seja 

devido ao COVID-19, não deve participar. 

2. Quem pertence a algum grupo designado “de risco” pelas autoridades de saúde, não deve participar. 

3. Haverá Equipas de Acolhimento à entrada da igreja, encarregues de assegurar que cada pessoa 

desintecta as suas mãos e de que as distâncias de segurança (no mínimo 2m) são mantidas. Estas 

Equipas levarão cada fiel a um determinado lugar na igreja, não podendo ser o acesso livre como 

habitualmente. As cadeiras não podem ser mudadas de sítio. Será obrigatório seguir todas as indicações 

desta Equipa. 

4. Haverá uma porta para entrar e outra, diferente, para sair. 

5. Todas os fiéis terão de ter uma máscara de protecção (de boca e nariz), usada durante todo o tempo em 

que estiverem na igreja (só podendo ser adaptada para comungar). O celebrante não usará máscara 

junto do altar, mas usará sempre que se dirigir ao ambão ou se aproximar dos fiéis. 

6. Não haverá peditório no decurso da Eucaristia, mas apenas na saída da igreja. 

7. Os fiéis não se devem ajoelhar. Na Consagração, estando de pé, devem fazer uma inclinação profunda 

de tronco quando o celebrante genuflecte. 

8. Não haverá abraço da paz. 

9. Não haverá cortejo para a sagrada Comunhão. O celebrante irá junto de cada fiel. A comunhão terá de 

ser recebida na mão. 

10. Tal como na entrada, a saída da igreja será coordenada pela Equipa de Acolhimento e, acontecerá por 

sectores. 

11. Nalgum caso omisso, aplica-se o disposto pela Conferência Episcopal Portuguesa. 

12. Para participar na Eucaristia de sábado, dia 30 de maio, 20h30, os interessados devem inscrever-se no 

cartório paroquial entre os dias 24 e 28 de maio, inclusive. Cada pessoa só pode inscrever até 2 

pessoas. Quem participar nesta Eucaristia não poderá participar na do dia seguinte. 

13. Para participar na Eucaristia de domingo, dia 31 de maio, 11h30, os interessados, que não participarão 

na eucaristia de sábado, devem inscrever-se no cartório paroquial também entre os dias 24 e 28 de maio, 
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inclusive. Neste dia haverá menos vagas disponíveis, pois haverá convidados oficiais e 2 representantes 

de cada grupo, serviço e movimento da Paróquia. 

14. No total, cada Eucaristia não poderá ter mais de 1/3 da lotação da igreja, salvaguardadas as devidas 

distâncias de segurança. Esse número é variável, de acordo com os aglomerados familiares, mas não 

poderemos ter mais de 140 pessoas na igreja de cada vez. De novo apelamos à compreensão de todos. 

A quem não conseguir lugar, ou for de algum grupo de risco, iremos sugerir que participe numa das 

missas de semana, logo a seguir. 

15. Quem for participar nalguma das eucaristias da festa, deve chegar à igreja com maior antecedência do 

que é habitual (sugerimos cerca de 60 a 30 minutos). 

Saúdo-vos no Senhor Jesus, 

                                                                                                Padre Rui Jorge de Sousa Silva 

                                                                                                                  (Pároco)
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