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DURANTE A MISSA 

15. Os fiéis ocupam os lugares previstos, mantendo as distâncias estabelecidas, 

sob a supervisão das pessoas a quem a comunidade cristã confia esta tarefa. Não se 

separam as famílias ou os que vivem na mesma casa. As primeiras pessoas a entrar 

devem ocupar os lugares mais distantes da porta de entrada. 

16. Os fiéis que sintam algum mal-estar durante alguma celebração devem sair 

imediatamente, acompanhadas pelas pessoas que a comunidade cristã tiver 

designado. 

17. Habitualmente, além do sacerdote e diácono, a celebração pode desenrolar-se 

com o número de acólitos adequado ao espaço existente no presbitério para que se 

cumpram as regras do distanciamento. Nas mesmas condições, podem também 

intervir um ou dois leitores que poderão estar situados na assembleia. 

Analogamente, para a dinamização musical das celebrações, recomenda-se que haja 

um número adequado de cantores, acompanhados de algum instrumento, de 

preferência o órgão. 

18. Os leitores e cantores desinfectarão as mãos antes e depois de tocarem no 

ambão ou nos livros. Não haverá folha de cânticos nem se distribuirão desdobráveis 

com as leituras ou qualquer outro objecto ou papel. 

19. Os recipientes para recolher a colecta (peditório) não se passarão no 

momento do ofertório, mas serão apresentados à saída da igreja pela equipa de 

ordem e acolhimento, seguindo os critérios de segurança apontados. 

20. Os sacristães, acólitos ministrantes e outros colaboradores da igreja, 

equipados com máscaras e luvas descartáveis, devem manusear e limpar os 

utensílios litúrgicos, e secá-los com toalhas de papel, não reutilizáveis. 

21. O sacerdote e o diácono, se estiver presente, desinfectarão as mãos antes da 

apresentação dos dons. Apenas o sacerdote e o diácono (não os acólitos) pegam nas 

oferendas e nos vasos sagrados. 
(continua na página seguinte)  
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Da Palavra… 

 

CONCLUSÃO DO SANTO EVANGELHO SEGUNDO SÃO MATEUS  

Naquele tempo, os onze discípulos partiram para a Galileia, 
em direcção ao monte que Jesus lhes indicara. 
Quando O viram, adoraram n'O;  
mas alguns ainda duvidaram. 
Jesus aproximou Se e disse lhes: 
«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra. 
Ide e ensinai todas as nações, 
baptizando as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, 
ensinando as a cumprir tudo o que vos mandei. 
Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos». 
 

ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA  

NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 (continuação) 

22. O cálice e a patena deverão estar cobertos com a respectiva pala, apenas se 

destapando no momento em que o sacerdote celebrante os toma nas suas mãos para a 

consagração; as píxides devem manter-se fechadas com a respectiva tampa. 

23. O gesto de paz, que é facultativo, continua suspenso. 

24. Na procissão para a Comunhão, os fiéis devem respeitar o distanciamento 

aconselhado. Se for o caso, marcar-se-ão as distâncias no pavimento da igreja. Sendo 

inevitável uma maior proximidade, os ministros que a distribuem usarão máscara. 

25. O diálogo individual da Comunhão («Corpo de Cristo». – «Amen.») pronunciar-se-á de 

forma colectiva depois da resposta «Senhor, eu não sou digno…», distribuindo-se a Eucaristia 

em silêncio. 

26. Na recepção da Comunhão, observem-se as normas de segurança e de saúde, 

nomeadamente em relação ao distanciamento físico entre os comungantes e à higienização 

das mãos. 

27. Continua a não se ministrar a comunhão na boca e pelo cálice. Eventuais 

concelebrantes e diáconos comungam do cálice por intinção. 

28. No caso de o sacerdote celebrante ser mais idoso ou pertencer a algum grupo de risco, 

deve ser substituído, na distribuição da Comunhão, por algum diácono ou ministro 

extraordinário. 

29. As regras relativas à higiene e ao distanciamento entre participantes aplicam-se, de 

igual modo, às demais acções litúrgicas e aos outros actos de piedade. (Continua na última página)  

1ª Leitura | Act 1, 1-11 

«Elevou-Se à vista deles.» 

Salmo Responsorial | Sl 46 (47) 

Ergue-Se Deus, o Senhor, em júbilo e ao som da trombeta. 

2ª Leitura | Ef 1, 17-23 

«Colocou-O à sua direita nos Céus.» 

Evangelho | Mt 28, 16-20 

«Todo o poder Me foi dado no Céu e na terra.» 
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… para a vida. 
 

 

A Solenidade da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos, sugere que, no final do caminho 
percorrido no amor e na doação, está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere 
também que Jesus nos deixou o testemunho e que somos nós, seus seguidores, que 
devemos continuar a realizar o projecto libertador de Deus para os homens e para o mundo. 

Na primeira leitura, repete-se a mensagem essencial desta festa: Jesus, depois de ter 
apresentado ao mundo o projecto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus, a 
mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo “caminho” que Jesus percorreu. 
Quanto aos discípulos: eles não podem ficar a olhar para o céu, numa passividade alienante; 
mas têm de ir para o meio dos homens, continuar o projecto de Jesus. 

A segunda leitura convida os discípulos a terem consciência da esperança a que foram 
chamados, a vida plena de comunhão com Deus. Devem caminhar ao encontro dessa 
“esperança” de mãos dadas com os irmãos, membros do mesmo “corpo”, e em comunhão 
com Cristo, a “cabeça” desse “corpo”. Cristo reside no seu “corpo” que é a Igreja; e é nela que 
Se torna, hoje, presente no meio dos homens. 

O Evangelho apresenta o encontro final de Jesus ressuscitado com os seus discípulos, num 
monte da Galileia. A comunidade dos discípulos, reunida à volta de Jesus ressuscitado, 
reconhece-O como o seu Senhor, adora-O e recebe d’Ele a missão de continuar no mundo o 
testemunho do “Reino”.  

O texto situa-nos na Galileia, após a ressurreição de Jesus. De acordo com Mateus, Jesus, 
pouco antes de ser preso, havia marcado encontro com os discípulos na Galileia; na manhã da 
Páscoa, os anjos que apareceram às mulheres no sepulcro e o próprio Jesus, vivo e 
ressuscitado, renovam o convite para que os discípulos se dirijam à Galileia, a fim de lá 
encontrar o Senhor. A Galileia era uma região próspera e bem povoada, de solo fértil e bem 
cultivado. A sua situação geográfica fazia desta região o ponto de encontro de muitos povos; 
por isso, um número importante de pagãos fazia parte da sua população, esse facto sugere 
que o anúncio libertador de Jesus tem uma dimensão universal: destina-se a judeus e pagãos. 

A Ascensão termina com o envio dos discípulos em missão pelo mundo. A Igreja de Jesus é, 
essencialmente, uma comunidade missionária, cuja missão é testemunhar no mundo a 
proposta de salvação e de libertação que Jesus veio trazer aos homens e que deixou nas mãos 
e no coração dos discípulos. A missão dos discípulos destina-se a “todas as nações” através o 
ensino e o baptismo.  

A nota final: Jesus estará sempre com os discípulos, “até ao fim dos tempos”. Esta 
afirmação expressa a convicção que todos os crentes da comunidade possuíam de que Jesus 
ressuscitado estará sempre com a sua Igreja, acompanhando a comunidade dos discípulos na 
sua marcha pela história, ajudando-a a superar as crises e as dificuldades da caminhada. 

 

 É relativamente frequente ouvirmos dizer que os seguidores de Jesus gostam mais de olhar 
para o céu do que comprometerem-se na transformação da terra. Estamos nós 
atentos aos problemas e às angústias dos homens, ou vivemos de olhos postos no céu, 
num espiritualismo alienado? Sentimo-nos questionados pelas inquietações, pelas 

misérias, pelos sofrimentos, pelos sonhos, pelas esperanças que enchem o coração dos que nos rodeiam? 
Sentimo-nos solidários com todos os homens que sofrem?   



Da Palavra… 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DA SANTA MISSA  

NO CONTEXTO DA PANDEMIA COVID-19 (continuação) 

DEPOIS DA MISSA 

30. As pessoas a quem a comunidade cristã confiou a tarefa de abrir as portas de 

saída devem fazê-lo depois da bênção final. 

31. Os fiéis deixam a igreja, segundo uma ordem fixada em cada comunidade 

cristã no respeito pelas regras de distanciamento, e não se aglomeram diante da 

igreja. Algum membro da equipa de acolhimento velará por isso. As primeiras 

pessoas a sair devem ser as que estão mais próximas da porta de saída. 

32. Após a Missa, proceda-se ao arejamento da igreja durante pelo menos 30 

minutos, e os pontos de contacto (vasos sagrados, livros litúrgicos, objectos, bancos, 

puxadores e maçanetas das portas, instalações sanitárias) devem ser 

cuidadosamente desinfectados. 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Sábado, 30 

16:30 Eucaristia 
Fornos de Algodres 
(Igreja da Misericórdia) 

18:00 Eucaristia Mata 

19:15 Eucaristia Muxagata 

20:30 Eucaristia Maceira 

Domingo, 31 
 

PENTECOSTES 
Solenidade 

9:00 Eucaristia Cortiçô 

9:15 Eucaristia Sobral Pichorro 

9:50 Eucaristia Algodres 

10:30 Eucaristia Maceira 

10:45 Eucaristia Infias 

11:45 Eucaristia 
Fornos de Algodres 

Fuinhas 

14:30 Eucaristia Casal Vasco  

15:30 Eucaristia Vila Chã 

18:00 Eucaristia 
Figueiró da granja 
(Campo de Futebol) 

 

Procure informar-se das normas a ter em conta, nas celebrações comunitárias, para evitarmos 

riscos desnecessários e nova suspenção. Com serenidade e rigor tudo correrá bem. 

 

Contactos dos Párocos: P.
e
 Jorge Luís – 93 464 53 25; P.

e
 Marco Cabral – 96 696 13 12 

25 a 31 mai | 20 
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