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COMUNICADO OFICIAL 

COVID-19 

“Sede alegres na esperança, fortes na tribulação, perseverantes na oração”. 

(Rm. 12,12) 

 

Neste momento nos unimos às preocupações de todos com relação à 

disseminação já circulante do coronavírus. Apresentamos a Deus as nossas orações para 

que logo possamos superar este momento. Estas nossas orientações possam chegar a 

todos os nossos paroquianos, pastorais, movimentos e associações. Queremos estar em 

comunhão com a nossa diocese de Osasco na pessoa de nosso Bispo Diocesano Dom 

João Bosco e com o ministério da Saúde as orientações da Vigilância Sanitária.  

Sendo assim queremos COMUNICAR que: 

1 – A Secretaria Paroquial vai funcionar de terça-feira a sexta feira das 09h00 

as 16h. 

2 – Estão suspensas as reuniões, catequese, grupo de oração, pós-encontro de 

ECC, terço dos homens e mulheres e demais atividades pastorais; 

3 – A Secretaria esta em contato com todas as famílias que marcaram o Batismo 

e noivos para adiarem as cerimônias e remarcarem em tempo propicio; 

4 – Evitando a aglomeração de pessoas em nossas comunidades e seguindo as 

orientações da diocese, TODAS AS MISSAS na paróquia serão presididas SEM 

A PRESENÇA DE FIÉIS POR TEMPO INDETERMINADO. Todos os 

Sábados as 19h00 faremos a transmissão da Missa pelas redes sociais: 

www.facebook.com/ParoquiaNossaSenhoraDaEscada 

www.youtube.com/PascomEscada  

www.instagram.com/PascomEscada 

Aos DOMINGOS: Comunidade Matriz Nossa Senhora da Escada; Comunidade 

N. Sra. Aparecida e Comunidade Nossa Senhora da Esperança, das 09h às 11h o 

Santíssimo Sacramento ficará exposto para oração dos fiéis em particular e para 

receberem a Eucaristia, (Sem aglomeração). Lembro que os idosos por 

determinação devem receber se possível for a Eucaristia em casa. 

5 – Peço aos nossos PAROQUIANOS, que colaborem com estas nossas 

orientações e ajudem com o isolamento ficando em suas casas e saindo somente 

para situações urgentes, colaborem com a higiene (lavar as mãos, álcool em gel e 

outras precauções). 

6 – Caros filhos e filhas lembro que não faltará a assistência espiritual para os 

nossos paroquianos, estarei rezando por todos. 

 

Que Nossa Senhora da Escada – Rainha e Padroeira de Barueri interceda por 

todos nós. 

 

Pe. Fábio Rosário dos Santos – Pároco 

19/03/2020 – Solenidade de São José 
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