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NOTA OFICIAL 
  Caros Paroquianos e Paroquianas, venho por meio desta, informar a todos, que 
respeitando o Decreto do Governo do Estado do Piauí e em comunhão com as Orientações de nosso 
Bispo Diocesano Dom Marcos Antônio Tavoni, vamos no dia primeiro de agosto, reiniciar nossas 
Missas Presenciais. No mês de agosto serão só as Missas e Celebrações apresentadas abaixo, outras 
atividades só a partir de setembro. 

 Orientações para as Missas: 
* Será preciso agendar a participação ao menos um dia antes por meio de ligação ou mensagem 

( Disk Missa: (89) 98128-1111 Celular e WhatsApp ) 
* Serão colocados 30% da Capacidade total da Igreja ( Menino Jesus de Praga 70 lugares e 

Capela São José 60 lugares) 
* Chegar para a Missa agendada com antecedência de 30 minutos pois haverá na porta lavabos para 

higienização e álcool em gel. 
* Uso de máscara é obrigatório 
* Sua temperatura corporal será aferida na entrada da Igreja 
* Fique atento as orientações e sente no local indicado pela equipe 
* As intenções da Missa deverão ser repassadas no agendamento prévio 
* Pedimos que fiquem em casa e acompanhem pelas redes sociais da Paróquia crianças, idosos e 

pessoas do grupo de risco. 

 Horário das Missas 
*Sábado às 19h na Capela São José - Bairro Aeroporto 
*Domingo às 8h, 10h, 17h e 19h na Igreja Menino Jesus de Praga 
*Segunda-feira e quarta-feira às 19h Celebração com o Diácono Domingos na São José 
*Terça-feira, quinta-feira às 19h Missa na Menino Jesus de Praga 
*Missas pelas Redes Sociais (YouTube, Facebook, Instagram) todos os dias às 19h 

  Até o momento são essas as orientações para os primeiros passos de nossa volta. E 
lembrando que o COVID 19 não acabou e devemos nos cuidar.  
  Paz a todos! 

Ass. Pe. Claudinei Souza da Silva - Pároco


