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Ao Clero, comunidades cristãs, agentes pastorais e fiéis diocesanos, 

Sentindo a preocupação e responsabilidade pessoal e comunitária na prevenção e contenção da pandemia do vírus COVID-19 e consciente da 

necessidade de se tomarem algumas medidas comuns que orientem a vida das paróquias e organismos diocesanos, a Diocese de Setúbal emite as 

seguintes orientações: 

1 - As nossas atitudes e decisões neste campo devem ser pautadas pelas diretrizes das autoridades nacionais de saúde, bem como dos competen-

tes órgãos regionais e municipais. 

2 - Devem ser observadas, nas celebrações e espaços litúrgicos, as recomendações apontadas pela Conferência Episcopal Portuguesa: a comu-

nhão na mão, a omissão do gesto da paz, o não uso da água nas pias de água benta e a comunhão por intinção dos sacerdotes concelebrantes. 

Outras medidas, tais como não beijar imagens e a observação de higiene precaucional, como a lavagem ou desinfeção das mãos dos diversos 

ministros, devem também ser observadas. 

3 - Tomadas as precauções acima indicadas, as celebrações das Eucaristias, dos sacramentos e dos funerais, para já, decorrerão na forma habi-

tual, tendo o cuidado de alertar as pessoas que nelas participam. 

4 - A catequese fica temporariamente suspensa até à Páscoa, bem como as atividades juvenis. Recomenda-se que, na medida do possível, se 

desenvolvam formas de contacto com as crianças e jovens, usando os meios modernos de comunicação. 

5 - Estão suspensas as visitas pastorais do Bispo de Setúbal no decorrer do mês de março e início de abril, que afetam as paróquias de Nossa 

Senhora da Conceição – Montijo; Pinhal Novo e Samouco. 

6 - Deve ser avaliada, pelos párocos e responsáveis dos diferentes secretariados, grupos e movimentos, a suspensão/adiamento de encontros e 

outras ações pastorais paroquiais, vicariais ou diocesanas, que envolvam grupos numerosos. 

7 - No que diz respeito às confissões quaresmais, enquanto se mantiverem as condições atuais na Diocese e observando as precauções acima 

descritas, os vigários forâneos e os párocos analisem a situação local e decidam, com toda a prudência, a possibilidade e modalidade da sua reali-

zação. Ficam autorizadas, neste período, as celebrações com a absolvição geral, desde que o número de pessoas o justifique, permanecendo o 

dever da reconciliação individual, quando for possível. 

8 - As visitas aos doentes nas suas casas deve ser objeto de especial atenção, reduzindo as oportunidades de eventual contágio, mas sem deixar 

ninguém isolado. Sempre que seja possível confiar a Eucaristia a um familiar da pessoa doente, o pároco pode fazê-lo a título provisório, provi-

denciando uma formação adequada que assegure a dignidade deste ato de especial misericórdia por quem sofre. 

9 - As Instituições Particulares de Solidariedade Social da Igreja diocesana deverão seguir as orientações das Delegações de Saúde regionais e das 

outras autoridades competentes, sugerindo-se o contacto com as autoridades concelhias de Proteção Civil. 

10 - Tendo em conta o evoluir da situação, serão dadas indicações posteriores, no que se refere às celebrações da Semana Santa e outras ativida-

des programadas para o período após a Páscoa. 

Para além das necessárias precauções práticas, sentimo-nos solidariamente próximos daqueles que foram atingidos pela doença e das suas famí-

lias, acompanhando-os com a nossa oração e apoio. Exprimimos também o maior apreço e estima por quantos, com abnegação e esforço , cui-

dam dos que foram atingidos, nos hospitais e outras instituições de saúde, proteção e administração civil. 

Evitando alarmismos e inspirados pela força reconfortante da fé, procuremos aderir a todo este esforço, com um comportamento cívico respon-

sável, pedindo que o Senhor nos ajude a prevenir e vencer este desafio de dimensões planetárias. 

+ José Ornelas Carvalho, Bispo de Setúbal 



 

Horário da Santa Missa:                                                               
 

3.a e 5.a feira: 9h  4.a e 6.a feira: 18h   

Sábado:18h15  Domingo: 10h30 e 19h 
 

Cartório: depois de cada Missa 
 

Morada: Rua das Gémeas, n.o 44, Miratejo  

                2855-235 Corroios 
 

Tel: 21 254 28 50 
 

Site: www.paroquiamiratejo.weebly.com 
 

Contacto: boletimmiratejo@gmail.com 
 

NIB: 0033 0000 4537 8096 7110 5 

Às 6.ªs feiras  

Sopas de Quaresma - CANCELADAS 

Apenas a Via-Sacra às 21h 

 

Confissões 

Dia 02 de Abril às 21h 

 

Exploradores 
No dia 28 de fevereiro os exploradores do nosso agrupamento foram acampar no Centro de Atividades Escutistas da Arrábida (CEADA), com 

o tema “Os Romanos”. Os escuteiros do agrupamento, divertiram-se fazendo jogos, construções e rindo muito. Respirando o ar puro do cam-

po foram passando aventuras e desventuras.  

Ao chegar o fogo de conselho exprimimos o que sentíamos pelos nossos amigos sendo sinceros e honestos.  

Com o término no dia 1 de março regressámos a casa, mas isso faz parte.   

 

Melissa Gourgel 

 
 

  
 

 

Campanha - Coroa 

 

Quem desejar contribuir com a oferta de ouro, pode fazê-lo, 

para a nova coroa da imagem de Nossa Senhora de Fátima da 

nossa Paróquia. 

 

Clã 
No Acampamento de carnaval, o clã XVII decidiu expandir horizontes e conhecer as 

cidades de Bordéus, Carcassonne e Toulouse. 

  Partimos dia 21 com direção a Bordéus onde conhecemos um pouco da cidade.  

  Nessa mesma noite chegámos a Carcassonne, onde acampámos numa falcoaria. Lá 

ficámos 2 dias, no que dividimos entre serviço e visita ao castelo, citadela e missa 

dominical na Basílica de Saint Nazaire. 

  Os últimos 3 dias do acampamento, passámos em Toulouse onde ficámos num 

jardim de uma família de escuteiros da região. Realizámos também serviço para uma 

paróquia e visitámos a cidade. 

  Foi uma atividade sobretudo desafiante a nível linguístico como cultural, mas fez 

nos principalmente recordar o escutismo como um movimento mundial, pois contac-

támos e trocámos experiências com os escuteiros católicos franceses. 

 

Patrícia Tiago - Tigre de Emaús 

http://www.paroquiamiratejo.weebly.com

