
1.  As pessoas que integram grupos de risco (idosos...) evitem 
o domingo e optem por ir ao dia de semana;

2.  O uso de máscara é obrigatório;

3.   Higienize as mãos na entrada e saída da igreja, antes e 
depois de comungar, antes e depois de fazer a leitura;

4.  Respeite a distância mínima, mesmo para comungar;

5.   Entre e saia pelas portas indicadas;

6.  Siga as instruções dos grupos de acolhimento;

7.  Não serão distribuídas folhas ou desdobráveis;

8.  O ofertório faz-se à saída;

9.  O gesto da paz contínua suspenso;

10.  Comungue em silêncio,

11.  Receba o Corpo de Cristo nas mãos;

12.   As famílias, que vivem na mesma casa, ficam juntas no 
mesmo banco;

13.   Os cantores cantam o salmo e a aclamação ao evangelho 
do lugar onde se encontram;

14.   Os leitores farão higienização das mãos antes e depois de 
tocarem no ambão;

15.   As festas, incluindo procissões e padroeiro ficam  
suspensas até ao dia 30 de setembro;

16.   Não é permitido o acesso pela sacristia aos lugares de  
culto, apenas pelos locais sinalizados. 

17.  Só deve aceder à sacristia quem pretende falar com o  
pároco, até ao máximo de duas pessoas de cada vez.  
Sempre que possível, contacte o pároco por telefone;

18.  Quanto aos funerais e velórios:

  Os velórios continuam reservados à família. As agências 
funerárias no final do funeral devem desinfectar o espaço;

  A Eucaristia de Exéquias e de Sufrágio do 7º dia será  
reservada à família, respeitando sempre as normas das 
celebrações das Missas.

18. Em alguns espaços e sempe 
que possível as celebrações 
serão campais, vivendo 
com dignidade o momento.

19. Deve-se, sempre que   
possível, respeitar o  
esquema ou proposta dos 
lugares para cada espaço 
de culto afixados nas  
capelas, assumindo como  
regra o distanciamento 
necessário entre as  
pessoas.

19.  Após a saída, deve  
proceder-se ao arejamento 
da Igreja e todos os pontos 
de contacto devem ser  
desinfectados.

20. Apela-se à compreensão e 
paciência de todos para o 
cumprimento destas  
normas.

21. Será utilizada a seguinte 
sinalética nos esquemas: 
verde (indicação de  
circulação ou lugar no  
banco); vermelho 
(proibição ou impedimento 
de circulação).

22. Respeite as indicações para 
cada lugar de culto, assim 
como os documentos  
disponibilizados na página 
de internet da paróquia.
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