
GRUPO PAROQUIAL DE APOIO 

Em caso de necessidade, a paróquia de Pinhel irá criar um grupo de apoio às pessoas mais frágeis ou 

em situação de maior abandono, que por motivo de quarentena ou similar, necessitem auxílio para 

aquisição de bens alimentares, sanitários e de saúde. Para colaborar neste sentido ou para usufruir 

deste apoio, não hesite em contactar a paróquia pelos meios de contacto disponíveis, telefone ou 

email. 

 

Comunhão espiritual: O que é? 
N momento que atravessamos, sem eucaristias, é 

oportuno saber que se pode comungar, segundo a 

Igreja, de modo sacramental e de modo espiritual.  

Na impossibilidade de comungar o Senhor na Hóstia 

Consagrada, pode fazer-se uso da comunhão 

espiritual, que é um ato de desejo interior, 

consciencioso e sério, de receber a Sagrada 

Comunhão e, mais especificamente, de unir-se ao 

Senhor. Ela pode ser feita por palavras ou 

pensamentos interiores, os quais nos levam a uma 

íntima união com Cristo. Perante a possibilidade 

real de, por causa da pandemia do Covid-19, não 

ser possível sequer participar na Eucaristia ou outra 

celebração com distribuição da comunhão, não 

significa que não se possa dedicar o dia do Senhor, 

o Domingo, à intimidade e união com Deus. Se é 

maravilhoso sabermos que Jesus está presente na 

Hóstia Consagrada, também o é saber que 

podemos unir-nos a Cristo espiritualmente. 

 

 

 

Algumas propostas úteis que se 
descobrem no ambiente digital:  
Missa diária com o 

Papa: www.youtube.com/vatican 

Missas dominicais: O portal da Agência 

Ecclesia (www.agencia.ecclesia.pt) vai colocar 

em destaque as várias transmissões de 

eucaristias, subsídios de oração e de 

formação ao longo do dia 

10h30 – RTP 

11h00 – TVI 

11h00 – Renascença 

11h00 – Posto Emissor do Funchal (da Sé do 

Funchal) 

Missa ao sábado 

19h00 – TV Canção Nova (NOS/Canal 186, 

MEO/Canal 182) 

Missas de segunda a sexta 

11h00 – TV Canção Nova (NOS/Canal 186, 

MEO/Canal 182) 

12h00 – Da Capela do Grupo Renascença 

Multimédia 

Terço 

18h30 –  Na Renascença 

iBreviary:  Aplicação com a Liturgia das Horas, 

Liturgia da Palavra e Liturgia Eucarística 

Momentos de reflexão em cada dia, 

meditações para o terço, a via-sacra e outras 

ocasiões. 

Click to pray: Rezar ao longo do dia 

Todas estas e outras ligações estão 

disponíveis através de 

www.agencia.ecclesia.pt 

 

 

“Gostaria de dirigir-me a todos os doentes, com 

o vírus, que sofrem com a doença e a tantos 

que sofrem com momentos de incerteza, com a 

própria doença. Agradeço de coração ao 

pessoal dos hospitais, médicos, enfermeiras, 

voluntários, que estão ao lado das pessoas que 

sofrem, neste momento tão difícil", e a quantos 

se encontram em casa "encorajo-vos a 

enfrentar todas as situações, mesmo as mais 

difíceis, com coragem, responsabilidade e 

esperança” 

Papa Francisco 
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Oração 
 

 

 

 

 

 

 

Senhor Jesus, 

Salvador do mundo, 

esperança que não 

conhece a desilusão, 

tem piedade de nós e 

livra-nos do mal! A Ti 

imploramos a vitória 

sobre o flagelo deste 

vírus que se está a 

difundir, a cura dos 

doentes, a proteção 

dos que estão sãos, o 

auxílio para quem 

presta cuidados de 

saúde. Mostra-nos o 

Teu Rosto de 

Misericórdia e salva-

nos com o Teu 

grande amor. Tudo 

isto te pedimos por 

intercessão de Maria, 

Tua e nossa Mãe, que 

fielmente nos 

acompanha! Tu que 

vives e reinas pelos 

séculos dos séculos. 

Amen!  
 

 Bruno Forte
 

COVID-19: nota de atenção 
CUIDADOS RECOMENDADOS: A DGS lembra os cuidados 

básicos a ter para evitar uma maior propagação deste vírus: 

quando espirrar ou tossir tape a boca e o nariz com o braço ou com 

um lenço descartável (de papel) que deita logo fora para o lixo, 

fechando este; lave frequentemente  
as mãos com água e sabão ou algum desinfectante de qualidade, 

em vários momentos do dia, sobretudo após contactos com 

pessoas e espaços de risco, antes e depois das refeições, antes e 

depois de ir ao wc, sobretudo em lugares públicos; evite levar as 

mãos aos olhos, nariz e boca; evite o contacto próximo com outras 

pessoas, de preferência a distâncias de mais de 2 metros, e 

cumprimentos/saudações de proximidade; evitar visitas a pessoas 

em quarentena ou em risco, bem como instituições de especial 

vulnerabilidade, seguindo as indicações das autoridades 

devidas; evitar pousar as mãos nos corrimãos e maçanetas 

metálicas ou, pelo menos, ter o cuidado de lavar as mãos; ter 

alguma precaução em locais fechados e com muitas pessoas; beber 

muita água. 
 

GRUPOS DE RISCO: Idosos; Imunossuprimidos (com sistema 

imunitário débil); doentes crónicos: oncológicos, diabéticos, com 

problemas cardio-vasculares, diabetes, tensão alta ou com 

doenças pulmonares graves). Mas toda a gente, indepen-

dentemente da idade, pode ser infetada.  
 

SINTOMAS: Os sintomas típicos deste vírus são especialmente: 

tosse, dores musculares, exaustão; falta de ar ou dificuldades 

respiratórias, febre (Veja e registe a sua temperatura e a dos seus 

familiares, 2 vezes por dia. Se não tiver febre, é quase impossível 

ter Coronavírus; a tosse é, geralmente, seca. Menos de metade dos 

doentes tem expetoração, e não há ranho) 
 

PROTECÇÃO: No caso de ter alguns destes sintomas, não deve 

deslocar-se aos centros de saúde ou outros serviços de urgências 

(não deve sair de casa), mas contactar a linha SNS24 – 808 24 24 
24. Não deve, no entanto, fazer-se uso desta linha de forma 

leviana, complicando as ligações de quem verdadeiramente 

necessite de efectuar esse contacto. Também pode mandar um 

mail um e-mail para o Saude 24 (atendimento@sns24.gov.pt). 
 

INFORMAÇÃO DESTACADA: Todas as actividades ou eventos programados, durante este período de contingência, 

serão suspensos, cancelados ou adiados. Damos alguns exemplos: via-sacra encenada, ceia pascal judaica, 

apresentação do livro “Evangelizar em tempos de mudança”, Vigilia de Oração pelo DPJUV, Retiro quaresmal, Inter-

escolas, entre outros…  
 



 

 

 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19 PARÓQUIA E UNIDADE PASTORAL DE PINHEL 

Plano de contingência 
No passado dia 11 de março a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o surto do vírus Covid-

19 como Pandemia. Entretanto, o Governo português declarou o estado de alerta para todo o país, e 

acionou um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente. A Câmara Municipal de Pinhel 

tem accionadas desde o dia 10 de março uma série de medidas para o concelho. A Conferência 

Episcopal Portuguesa (CEP) e as diversas dioceses do país, incluindo a da Guarda, estão a implementar 

medidas restritivas no que se refere ao funcionamento litúrgico, pastoral e formativo das 

comunidades cristãs. 

A paróquia e a unidade pastoral de Pinhel têm estado atentas ao desenrolar dos diversos planos e 

medidas de contingência a nível nacional e local, civis e religiosos, por causa do vírus Covid-19, e 

continuará actuando consoante as necessidades, de acordo com as indicações da Direcção Geral de 

Saúde (DGS) e da Protecção Civil, e as orientações eclesiais superiores.  

Já estavam implementadas as orientações da CEP, com base numa nota de 2 de março, onde 

constavam alguns cuidados básicos para as celebrações, tais como: retirar água benta das pias, 

distribuir a comunhão nas mãos e evitar o abraço da paz. Tinham sido implementadas medidas 

acrescidas que minoravam ainda mais a possibilidade de contágio nas celebrações. Para 

cumprimento do preceito penitencial próprio da Quaresma, e de acordo com autorização expressa 

do prelado diocesano, tinha-se adoptado a “reconciliação de vários penitentes, com confissão e 

absolvição geral”, prevista no Ritual de Celebração da Penitencia. Tinha-se decidido seguir medidas 

adequadas e em consonância com outras entidades civis, educativas e sanitárias, tanto nacionais 

como locais. 

Assim, e não querendo contribuir para qualquer tipo de alarmismo, mas apelando à responsabilidade 

social e eclesial, tal como refere o Bispo de Viseu, D. António Luciano, pondo em prática e 

fomentando medidas de prevenção, além das medidas de prevenção propostas pela DGS e pela CEP, 

que hoje mesmo propôs a suspensão da celebração comunitária das Eucaristias, decidimos, para o 

bem do Povo de Deus e pessoas de boa vontade desta Paróquia e Unidade Pastoral de Pinhel: 

1- a suspensão de todas as actividades da Catequese desde o dia 16 de março até ao dia 14 de 

abril, onde se incluem não só os encontros semanais, como também todo o tipo de celebrações 

e festas; 

2- a suspensão da celebração das Eucaristias dominicais e feriais, entre os dias 16 de março e 3 

de abril; 

3- a suspensão de todas as actividades litúrgicas e pastorais (confissões, orações, encontros de 

formação…) entre o dia 16 de março e 3 de abril, independentemente de serem da sua 

responsabilidade directa ou da responsabilidade de movimentos ou associações de fiéis 

existentes na mesma; 

4- a suspensão de todas as manifestações públicas de piedade popular, como sejam procissões 

e via-sacras, até decisão em contrário; 

5- a suspensão de actividades públicas agendadas em colaboração com outras entidades locais 

ou nacionais, e em consonância com essas entidades; 

6– a suspensão, por tempo indeterminado, da visita e distribuição da Sagrada Comunhão aos 

doentes por parte dos Ministros Extraordinários da Comunhão (MEC’s), não excluindo a prática 

da caridade cristã, e valorizando as situações em que for solicitada a celebração do sacramento 

da Unção dos Doentes por parte do pároco; 

7- a suspensão, por tempo indeterminado, das celebrações ou distribuição da Sagrada 

Comunhão nas instituições de apoio social da comunidade, cumprindo as orientações 

emanadas pela Segurança Social, DGS e a direcção dessas instituições; 

Informamos ainda que: 

8– as celebrações habituais do sacramento da Reconciliação, neste tempo da Quaresma, tal 

como referido anteriormente, serão adiadas para tempo oportuno, salvaguardadas as devidas 

precauções e as situações de emergência e de pedido pessoal; 

9– a celebração das Exéquias, durante este período de contingência, terá fortes restrições e 

cuidados sanitários acrescidos, será uma celebração breve, mas digna, com a família mais 

próxima, não havendo o rito do levantamento do féretro e, no acompanhamento ao cemitério, 

omitir-se-á o cortejo fúnebre; 

10– em caso de necessidade, poderá haver celebração dos sacramentos do Baptismo e do 

Matrimónio, mas serão sempre avaliados caso a caso, serão mais breves, simples e com os 

familiares mais directos; 

11- O atendimento no Cartório Inter-paroquial de Pinhel vai-se manter, tanto quanto possível, 

em horários e condições mais restritos, mas deverão ser feitos preferencialmente por via 

electrónica ou telefónica, sem contacto presencial; 

Estas medidas, tal como indica a CEP, podem ser complementadas com as possíveis ofertas 

celebrativas na televisão, rádio e internet. Se for possível e oportuno, a paróquia de Pinhel proporá 

alguns subsídios pastorais via correio electrónico ou outra. 

Conscientes de que, apesar de tudo isto, somos responsáveis não apenas por nós próprios, mas por 

todos, apelamos ao bom senso de viver este tempo em prevenção, evitando os contatos sociais e 

todas as situações que possam ser imprudentes, dedicando-se à família, em recolhimento, a viver 

verdadeiros tempos de Quaresma, na esperança, como cristãos, da nossa Páscoa. Os fiéis cristãos 

são convidados a permanecer em oração pessoal e familiar, confiados na graça divina e na boa 

vontade de todos, de modo a se tentar impedir a rápida transmissão deste novo coronavírus. Mais, 

apelamos ao bom senso e sentido de Bem Comum no cumprimento das indicações das autoridades 

competentes. 

Reforcemos a nossa oração e peçamos ao Senhor a serenidade, a lucidez e a responsabilidade 

necessárias. Rezemos pelos doentes e por quem cuida deles.  

Este plano entra em vigor automaticamente, mas a qualquer momento poderá ser readaptado e 

actualizado, consoante as necessidades e orientações superiores. Terminados os períodos referidos 

nas anteriores alíneas, a paróquia reavaliará estas medidas 
 

Pinhel, 13 de Março de 2020  

Pe Jorge Manuel Pinheiro Castela 
 

NOTA: sempre que se justificar, serão dadas indicações mais pormenorizadas em relação às alíneas! 
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