
Queridos irmãos, 
 
Na carta aos Romanos, São Paulo recorda-nos e pergunta-nos: «Quem nos separará 
do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia? a perseguição, ou a fome? a nudez, 
ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: Por amor de ti somos entregues à morte 
todo o dia: fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas 
estas coisas somos mais do que vencedores, por Aquele que nos amou. Porque estou 
certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as 
potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem 
alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, 
nosso Senhor!». Com estas palavras e recordando o fundamento da esperança cristã 
que tudo acontece para o bem daqueles que amam o Senhor, ou seja que Ele é 
omnisciente e sabe tirar de tudo um bem, venho vos dizer para ficarmos calmos e 
prudentes. Como sabem a Conferência Episcopal Portuguesa emitiu o seguinte 
comunicado: 
Em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde, a 
Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a 
celebração comunitária da Santa Missa até ser superada a actual situação de 
emergência. 
Também devem seguir-se as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos 
e atos de culto, bem como à suspensão de catequeses e reuniões. 
Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas na 
televisão, rádio e internet. 
Permaneçamos em oração pessoal e familiar, biblicamente alimentada, confiados na 
graça divina e na boa vontade de todos. 
 
Neste sentido, aqui na paróquia não haverá missas comunitárias na Igreja paroquial e na 
capela, mas serão transmitidas via facebook ou por outro meio que depois indicaremos. Quem 
queira e esteja preparado para comungar deverá falar comigo. Para as confissões terão de ser 
feitas na sacristia salvaguardadas as distâncias de segurança. Por isso, informo que a Igreja se 
manterá aberta, nos horários de sempre para quem queira e possa, na medida da prudência, 
vir rezar, adorar, reparar. 
Espero e acredito que este tempo de recolhimento nos ajude a viver ainda melhor a quaresma. 
 


