
 

 

ATENDIMENTO, COMUNHÃO E CONFISSÃO EM TEMPOS DE 

ISOLAMENTO SOCIAL. 

 

Estamos acompanhando nos últimos meses a mobilização mundial em favor da 

superação da pandemia provocada pelo Covid-19 (coronavírus), que provoca 

tantas mortes e vem gerando tanto espanto em um mundo. 

Diante desta situação, como cristãos, somos desafiados a superar este 

momento a partir da esperança que nos vem da fé e do Evangelho. 

“Na vida havereis de ter muitas dificuldades, coragem, pois eu venci o mundo”. 

Estas palavras de Jesus, registradas nas linhas do Evangelho de João, nos 

encorajam neste momento a não deixarmos morrer em nossos corações o 

ardor missionário. Este tempo exige, que como homens de fé, sejamos como o 

Bom Samaritano: contemplou, teve compaixão e cuidou do que estava caído à 

beira da estrada. 

O isolamento social, pedido pelas nossas autoridades sanitárias, nos 

impossibilita de celebrar em nossas Comunidades dois sacramentos muito 

caros para os cristãos, a Eucaristia e a Reconciliação. 

Na última edição do MIC informamos que a Paróquia tem intensificado o uso de 

ferramentas online durante isolamento social. 

Este mês reforçamos esta questão, mas informamos que algumas medidas de 

flexibilização estão sendo adotadas. Vale ressaltar que todos os cuidados 

estão sendo tomados. 

 

ATENDIMENTO DAS COMUNIDADES: 



Matriz: Secretaria Paroquial: 3ª a 6ª feira das 8h às 12h e das 14h às 18h e 

Sábado das 8h às 12h / 14h às 16h30 

Nossa Senhora da Esperança: 3ª e 5ª feira das 14h às 16h 

Nossa Senhora Aparecida: 6ª feira e Sábado das 17h às 18h 

São Francisco de Assis: 4ª feira das 9h às 11h 

Cristo Amor Misericordioso: 3ª a 6ª feira das 9h às 11h 

 

 

 

EUCARISTIA: 

Distribuídas aos domingos das 10h45 às 11h15 nos pátios das Comunidades. 

Atente-se as recomendações para o recebimento da Sagrada Eucaristia: 

• Participe da Missa pelo Facebook da Paróquia, 

• Utilizar máscara. A Eucaristia será entregue na mão do fiel, 

• Mantenha distância de 2m das pessoas, 

• Caso necessário vá de carro e permaneça nele. O padre ou ministro irá até 

você. 

 

CONFISSÕES: 

Acontece de terça a sábado, com horário previamente agendado pelo telefone 

11 4727 1856 ou WhatsApp 11 95981 4319. O local das confissões é na 

Comunidade Matriz Imaculado Coração de Maria. 

Mesmo assim pedimos que continuem respeitando o Isolamento Social e só 

saiam de casa em caso de extrema necessidade. 

 

Deus abençoe a todos! 


