
 
 

 

Caríssimos paroquianos,  
 

Tendo em conta as novas contingências, fruto do estado de emergência em que nos 

encontramos, e considerando a proibição de circulação nas ruas entre as 13h e as 05h dos 

próximos fins de semana (14/15 e 21/22 de Novembro), vemo-nos obrigados a adaptar os horários 

de celebrações e atividades paroquiais. 
 

ATIVIDADES PASTORAIS 

Todas as atividades presenciais de crianças, adolescentes e jovens estão suspensas. Os 

catequistas e dirigentes de Escuteiros estão a trabalhar para que os encontros online possam 

acontecer.  
 

Para todos os outros grupos e movimentos paroquiais que se reúnem nos dias uteis, devem 

continuar a cumprir todas as medidas sanitárias em vigor, adaptando os horários das suas 

atividades de modo a que seja respeitado o recolher obrigatório (entre as 23:00 e as 5:00). 
 

EUCARISTIA 

No que diz respeito às celebrações eucarísticas, os horários serão os seguintes: 

Igreja do Divino Espírito Santo - Montijo: 

- Sábado: 09:00 e 11:30 

- Domingo: 08:30, 10:00 e 11:30 

Igreja de São Jorge – Sarilhos Grandes 

- Domingo: 10:00 

Informa o comunicado do Senhor Bispo de Setúbal, que a participação na Eucaristia de 

sábado cumpre o preceito de participação da Eucaristia Dominical.  
 

Durante as Eucaristias, as equipas de acolhimento irão orientar e organizar as entradas, saídas 

e circulações dentro do espaço da Igreja. Uma vez atingida a lotação máxima que garante o 

cumprimento das normas sanitárias definidas em articulação com a Direção Geral de Saúde, os 

fiéis não poderão entrar e serão convidados a participar na Eucaristia, noutro horário.  
 

Nestes tempos que estamos a viver, apelo a que tenhamos o cuidado e a sensibilidade de 

participar apenas numa das eucaristias dominicais e distribuirmo-nos pelos horários que estão em 

vigor nesta ocasião particular. Sei que temos alguns hábitos de ir à Eucaristia a determinadas horas, 

mas neste tempo tenhamos a compreensão e a flexibilidade de nos ajustarmos aos horários 

existentes de modo a que todos possam ter oportunidade de participar na Eucaristia.  
 

Desde já grato pela vossa compreensão.                                                                      

                                                                                                                                   O Pároco 

Pe João Nabais Dias 


