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Orientações para a celebração  
do Culto público católico  

no contexto da pandemia COVID-19  

 

Bendizemos ao Senhor Jesus Cristo que não nos abandonou neste tempo difícil e 

agradecemos à Virgem Santa Maria a intercessão nas nossas necessidades, para 

sermos capazes de compreender e viver todos os acontecimentos pessoais e 

comunitários como momentos de salvação. 

O novo coronavírus continua a propagar-se em Portugal, já que estamos ainda no 

início desta pandemia. Na parte que lhe cabe, a Igreja tem a grave responsabilidade 

de prevenir o contágio da enfermidade, em coordenação com as legítimas autoridades 

governativas e de saúde.  

Entretanto, face ao controlo progressivo da pandemia provocada pelo coronavírus 

COVID-19 no nosso País e ao início das medidas de desconfinamento, esperamos 

retomar brevemente as celebrações litúrgicas comunitárias e abertas e demais actos 

de culto público, o que corresponde à natureza da Igreja, assembleia do Senhor. 

Reafirmamos o nosso regozijo pela redescoberta e revalorização criativas de 

numerosas formas pessoais e familiares de prática religiosa, de oração e liturgia 

doméstica. Com esta nova vitalidade, poderemos enfrentar melhor os meses que nos 

esperam, sabendo bem que será preciso ainda esperar algum tempo até ao integral 

restabelecimento da vida eclesial e religiosa. 

Nada pode substituir a vida sacramental plena. Mas bem sabemos que as 

celebrações públicas do Culto Divino constituem o cume e a fonte, embora não sejam 

o todo da nossa vida de fé, esperança e caridade. 

Ao mesmo tempo que se retoma a participação comunitária na Liturgia, há que 

garantir a protecção contra a infecção. Por isso, a Conferência Episcopal Portuguesa 

convida todos os fiéis a fazerem, por si próprios, todos os possíveis para limitar esta 

pandemia e propõe algumas medidas de protecção que dimanam da caridade 

fraterna. 

Estas normas de protecção deverão ser concretizadas em cada Diocese, 

modificando-as, se for o caso, tendo em conta o que a autoridade de saúde dispuser 

em cada momento. O bem comum convida todas as Dioceses a caminharem juntas.  

https://www.google.pt/url?sa=i&url=http://paroquiasjblampas.com/coronavirus-covid-19-comunicado-da-conferencia-episcopal-portuguesa/&psig=AOvVaw1_Dyj2ZOaa3HImULnzKIgO&ust=1589750563350000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCy086ouekCFQAAAAAdAAAAABAJ


Da Palavra… 

 

 
 

EVANGELHO DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO SEGUNDO SÃO JOÃO 
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 
«Se Me amardes, guardareis os meus mandamentos. 
E Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor, 
para estar sempre convosco: 
o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, 
porque não O vê nem O conhece, 
mas que vós conheceis, 
porque habita convosco e está em vós. 
Não vos deixarei órfãos: voltarei para junto de vós. 
Daqui a pouco o mundo já não Me verá, 
mas vós ver Me eis, porque Eu vivo e vós vivereis. 
Nesse dia reconhecereis que Eu estou no Pai 
e que vós estais em Mim e Eu em vós. 
Se alguém aceita os meus mandamentos e os cumpre, 
esse realmente Me ama. 
E quem Me ama será amado por meu Pai 
e Eu amá-lo-ei e manifestar-Me-ei a ele». 
 

ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA  

NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 

1. Na impossibilidade de cumprir presencialmente o preceito dominical, convida-se à 

leitura orante da Palavra de Deus e à oração em casa, aproveitando-se a transmissão 

mediática das celebrações, também disponível para os que não podem ir à igreja por razões 

de saúde ou idade. 

2. Pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes que não vão à Missa. No respeito 

pelas directivas das autoridades de saúde, poderão receber a comunhão em suas casas 

recorrendo ao serviço dos ministros extraordinários da Comunhão, logo que possível, 

devendo observar as mesmas regras de higienização da Comunhão na Missa dominical. 

3. Convidam-se fiéis pertencentes a grupos de risco a não frequentar a Missa dominical; 

por razões imperiosas, poderão ir à Missa durante a semana, em que há menos fiéis. 

1ª Leitura | Act 8, 5-8. 14-17 

«Impunham as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo.» 

Salmo Responsorial | Sl 65 (66) 

A terra inteira aclame o Senhor. 

2ª Leitura | 1 Pedro 3, 15-18 

«Morreu segundo a carne, mas voltou à vida pelo Espírito.» 

Evangelho | Jo 14, 15-21 

«Eu pedirei ao Pai, que vos dará outro Defensor.» 

https://www.google.pt/url?sa=i&url=https://piasdiscipulas.org.br/ano-biblico-para-a-familia-paulina/&psig=AOvVaw3tu3qS7wSEDs9ja1RbGE-_&ust=1584921205433000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi29OfhrOgCFQAAAAAdAAAAABAQ
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… para a vida. 
 

 

A liturgia do 6º Domingo da Páscoa convida-nos a descobrir a presença, discreta, 
mas eficaz e tranquilizadora, de Deus na caminhada histórica da Igreja. A promessa 
de Jesus, “não vos deixarei órfãos”, pode ser uma boa síntese do tema. 

A primeira leitura fala-nos de Filipe, um dos sete diáconos, do mesmo grupo do mártir 
Estêvão, que, deixando Jerusalém foi anunciar o Evangelho aos habitantes da região central da 
Palestina, a Samaria. Ela mostra exactamente a comunidade cristã a dar testemunho da Boa 
Nova de Jesus e a ser uma presença libertadora e salvadora na vida dos homens. Avisa, no 
entanto, que o Espírito só se manifestará e só actuará quando a comunidade aceitar viver a 
sua fé integrada numa família universal de irmãos, reunidos à volta do Pai e de Jesus. O 
Espírito aparece, aqui, como o selo que comprova a pertença dos samaritanos, depois de 
unidos à Igreja universal e em comunhão com ela, à Igreja de Jesus Cristo. 

A segunda leitura exorta os crentes, confrontados com a hostilidade do mundo, a terem 
confiança, a darem um testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a todos os 
homens, mesmo aos perseguidores. Cristo, que fez da sua vida um dom de amor a todos, deve 
ser o modelo que os cristãos têm sempre diante dos olhos. Os cristãos devem, também, estar 
sempre dispostos a apresentar as razões da sua fé e da sua esperança, isto é, a dar 
testemunho daquilo em que acreditam. No entanto, devem fazê-lo sem agressividade, com 
delicadeza, com modéstia, com respeito, com boa consciência, mostrando o seu amor por 
todos, mesmo pelos seus perseguidores. Dessa forma, os perseguidores ficarão desarmados e 
sem argumentos; e todos perceberão mais facilmente de que lado está a verdade e a justiça. 

O Evangelho apresenta-nos parte do “testamento” de Jesus, na ceia de despedida. Aos 
discípulos, inquietos e assustados, Jesus promete o “Paráclito”: Ele conduzirá a comunidade 
cristã em direcção à verdade; e levá-la-á a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e 
com o Pai. Dessa forma, a comunidade será a “morada de Deus” no mundo e dará testemunho 
da salvação que Deus quer oferecer aos homens. Jesus garante aos discípulos que não os 
deixará sós no mundo. Ele vai para o Pai; mas vai encontrar forma de continuar presente e de 
acompanhar, a par e passo, a caminhada dos seus discípulos. É preciso, no entanto, que os 
discípulos continuem a seguir Jesus, a manifestar a sua adesão a Ele, a amá-l’O (o amor será o 
culminar dessa caminhada de adesão e de seguimento). A consequência desse amor é o 
cumprir os mandamentos que Jesus deixou. 

Jesus fala no envio do “Paráclito”, que estará sempre com os discípulos. O Espírito 
desempenhará um duplo papel: em termos internos, conservará a memória da pessoa e dos 
ensinamentos de Jesus, ajudando os discípulos a interpretar esses ensinamentos à luz dos 
novos desafios; por outro, dará segurança aos discípulos, guiá-los-á e defendê-los-á quando 
eles tiverem de enfrentar a oposição e a hostilidade do mundo. Em qualquer dos casos, o 
Espírito conduzirá essa comunidade em marcha pela história, ao encontro da verdade, da 
liberdade plena, da vida definitiva.  

 

 Na minha leitura do mundo e da história, o que é que prevalece: o pessimismo de quem se 
sente só e perdido no meio de forças de morte, ou a esperança de quem está seguro 
de que Jesus ressuscitado continua presente, a acompanhar a caminhada da sua 

comunidade pela história?   



Da Palavra… 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA  

NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 (continuação) 

4. Devem afixar-se, em sítios bem visíveis, cartazes a lembrar as regras de higiene e de 

distanciamento (anexos da Direcção Geral de Saúde). 

5. As comunidades cristãs deverão organizar equipas de acolhimento e ordem que 

auxiliem os fiéis no cumprimento das normas de protecção. 

6. Nos horários previstos para as celebrações, as portas de entrada da igreja, claramente 

identificáveis, deverão estar abertas para evitar que quem acede tenha de tocar nos 

puxadores ou maçanetas. A comunidade cristã confiará a um pequeno grupo de pessoas a 

tarefa de velar pelo correto decorrer das entradas. 

7. Sempre que possível, as portas de entrada sejam distintas das de saída e haverá 

percursos sinalizados de sentido único de modo a evitar que as pessoas se cruzem.  

8. Os fiéis devem higienizar as mãos à entrada da igreja com um produto desinfectante. 

As pessoas a quem a comunidade cristã confia esta tarefa porão à disposição frascos 

dispensadores com uma quantidade suficiente de produto desinfectante e verificarão que 

todos, sem excepção, desinfectam as mãos. 

9. É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser retirada no momento da recepção 

da Comunhão eucarística. 

10. O acesso dos fiéis às Missas dominicais, às celebrações da Palavra e a outros actos de 

culto será limitado no número de participantes, de acordo com a dimensão da igreja e as 

regras aplicáveis, pelas autoridades competentes, a todos os eventos em espaços fechados. 

11. Deve respeitar-se a distância mínima de segurança entre participantes de modo que 

cada fiel disponha, só para si, de um espaço mínimo de 4m2; deve garantir-se, com medidas 

adequadas, que as distâncias necessárias sejam respeitadas (por ex: barrando acesso a 

alguns bancos ou alternando as filas, afastando cadeiras; marcando os lugares com cores ou 

outra sinalética). A regra do distanciamento não se aplica a pessoas da mesma família ou 

que vivam na mesma casa. 

12. Para descongestionar as igrejas com maior afluência de fiéis e quando os sacerdotes já 

celebrarem a Santa Missa no número de vezes canonicamente permitido, poderão oferecer-se 

celebrações na ausência de presbítero, com distribuição da comunhão, nas condições 

previstas. Para evitar que alguns fiéis sejam mandados embora ao chegar a uma igreja com 

a lotação já preenchida, sugerem-se, onde for viável, diligências de reserva e numeração dos 

lugares; pode também privilegiar-se o acesso, rotativamente, aos diferentes lugares, 

povoações ou arruamentos de cada comunidade cristã. 

13. Sempre que a meteorologia o permita e haja espaços adequados, faça-se um uso 

generoso da possibilidade de celebrar actos de culto ao ar 

livre. Nessas situações dê-se precedência nos assentos às 

pessoas mais velhas. 

14. As pias de água benta junto às entradas da igreja 

continuarão vazias. 
(Continua no próximo número) 

 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.
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 Marco Cabral – 96 696 13 12 


