
 

 

 

 

                                                                 Montijo, 4 de Abril de 2020 

Caros Paroquianos, 

Entramos hoje com a celebração do Domingo de Ramos na Paixão do Se-

nhor na semana Santa, ou semana maior que termina com o Domingo de 

Pascoa, dia da Ressurreição. 

Este ano, dadas as situações extraordinárias que estamos a viver por causa 
da terrível crise epidémica Covid-19, tudo será diferente. 

Como sabemos por ordem da DGS, das autoridades civis e eclesiásticas, as celebrações a decorrer nesta 
semana, em toda a parte, serão feitas sem a participação dos fieis. 

Na nossa Paróquia, será o Pe. Silvério, que irá assegurar essas mesmas celebrações. Apenas terá consigo 
algum auxiliar que o ajudará. Quanto a mim, vosso Pároco, tenho de permanecer em casa por ordem mé-
dica, pois pertenço ao grupo de pessoas de alto risco face á exposição do vírus. Em situação de contágio 
esta poderia vir a ser fatal. 

A nossa Igreja Matriz irá continuar encerrada. Foi muito difícil tomar esta decisão, mas a situação atual, e 
as dificuldades e os perigos que daí podem surgir ainda não nos permitem, para já, abrir a Igreja. Nosso 
senhor está lá. Sempre que por qualquer motivo tenham de passar junto á Igreja, parem um pouco e fa-
çam a vossa oração, o Senhor ouve-nos, mesmo através das paredes. Estamos em “Estado de Emergên-
cia”, o imperativo é ficar em casa, então aí, em família ou individualmente celebremos a nossa Fé e torne-
mos Cristo presente; «onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, Eu estarei no meio deles», e 
noutra passagem das Escrituras diz-nos: «Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 

São muitos os meios de comunicação que nos podem fazer chegar às nossas casas, as celebrações pascais 
e vivê-las com toda a intensidade e Fé. Aproveitemos este tempo que nos é dado para crescermos mais 
espiritualmente no Amor de Cristo Ressuscitado. Lembremo-nos dos nossos irmãos da Amazónia e de ou-
tras partes do mundo privados da Eucaristia e outros atos de culto, mas que mesmo assim, com menos 
recursos que nós, permanecem fieis na Fé. 

Estes tempos, face às circunstâncias, são tempos de “Nova Evangelização”, onde as tecnologias, o espaço 
familiar ou a intimidade e solidão de cada um são uma oportunidade de viver o Evangelho de Jesus Cristo. 

Que nesta semana não desfaleçamos de orar ao Pai por toda esta situação dramática, e por todos os que 
por qualquer situação, estão já envolvidos nesta tribulação. O Senhor Jesus Cristo se fez homem, e que 
pela sua morte na cruz, deu a vida por todos nós, e que ressuscitou ao terceiro dia para que libertos do 
pecado, alcancemos a vida nova da Graça, e nos dê a vitória do bem sobre o mal. 

Sempre que celebro (sozinho) a Eucaristia, e nas minhas orações particulares estou a unido a vós, e a toda 
a Igreja, com o meu coração e o meu pensamento. 

Desejo a todos vós e às vossas famílias, uma fecunda e proveitosa semana santa, e aproveito para tam-
bém vos desejar, desde já, uma Santa e Feliz Pascoa. 

Um abraço fraterno em Cristo, Salvador do mundo, fonte de vida e de esperança; 

 

 


