
 

PARÓQUIA DE SANTA CRUZ DE LAGOA 

LUTA CONTRA O CORONAVÍRUS  

 

De acordo com as Orientações da nossa Diocese e realidade paroquial de Santa Cruz de Lagoa 

a partir do dia 14 de março, FICAM SUSPENSAS: 

- As celebrações comunitárias da Santa Missa aos domingos e dias de semana. 
O Pároco irá celebrar a Eucaristia todos dos dias, de um modo particular, sem participação comunitária. Aos demais 

fiéis, pede-se que acompanhem a celebração da Eucaristia dominical pelos meios de comunicação social. 

 

- As missas exequiais ou de corpo presente, de 7º ou 30º. Dia e de aniversário,  

- As visitas do pároco e ministros extraordinários da comunhão aos doentes,  
Quer domiciliárias e ao Lar da Santa Casa da Misericórdia de Lagoa. 
 

- As celebrações do sacramento da penitência,  
A não ser por pedido explícito e necessário do penitente. 
 

- A celebração do sacramento do Batismo, 

Só em caso de necessidade absoluta, apenas com os familiares diretos sem a participação de convidados.  
 

- As Atividades de todos os grupos, movimentos e serviços da Paróquia (Matriz e Remédios) 

- Os Sagrados Lausperenes (Matriz, Lar de Santo António e Remédios) 

- As Romarias Quaresmais (Matriz e Remédios) 

- As Procissões do Senhor: dos Passos, Morto e aos Enfermos (Matriz) 

- A Procissão da Ressurreição e Via Sacra (Remédios)  

- A Visita Pascal e outros atos de culto público. (Matriz e Remédios) 

- As Visitas Turísticas à Igreja Matriz e Ermidas e à Coleção Visitável da Matriz de Lagoa. 

Relativamente aos funerais: Apenas devem estar presentes os familiares mais diretos do defunto.  

«Intensifique-se a vida de oração em casa, biblicamente alimentada, a escuta da criação e da 

natureza, a atenção familiar, o jejum dos excessos e a esmola de cuidar dos mais frágeis, como é 

próprio deste tempo da quaresma. Para todos, haja saúde e a graça de Deus!» 

 

Santa Cruz de Lagoa, 13 de Março de 2020 

Pe. Nuno Maiato 


