
NOVEMBRO 

 Celebração do Crisma Domingo 22.11.2020 na igreja Santa Maria Berna às 11h30    
(ENCONTRO INFORMATIVO DOMINGO 30 de AGOSTO de 2020 às 10h00. Ensaio 
com todos os crismandos e padrinhos sábado 21.11.2020 às 15h00) 
 

 Celebração da Primeira Eucaristia 29.11.2020 Igreja Santa Maria Berna às 11h30 
(ensaio domingo 08.11.2020 às 10h00. Confissões durante um domingo prévio à 
celebração durante a catequese) 

 

DEZEMBRO 

 Celebração da Primeira Eucaristia e Profissão de Fé 05.12.2020 Igreja Sankt 
Martin Thun às 15h00 (ensaio sábado 28.11.2020 às 16h00. Confissões durante 
um sábado prévio à celebração durante o horário da catequese)  
 

 Celebração da Profissão de Fé 06.12.2020 Igreja Santa Maria Berna às 11h30 
(ensaio domingo 15.11.2020 às 10h00. Confissões durante um domingo prévio à 
celebração durante o horário da catequese) 

 

 Celebração da Primeira Eucaristia e Profissão de Fé 12.12.2020 Santa Maria 
Bienne/Biel às 11h00 (ensaio domingo 18.10.2020 às 16h00-confissões durante 
um domingo prévio à celebração durante o horário da catequese) 

FESTA DE AGRADECIMENTO PARA OS VOLUNTÁRIOS 05.07.2020 

Sem dúvida teria sido uma OPORTUNIDADE ESPECIAL para celebrar a FESTA DOS 
VOLUNTÁRIOS, programada para o DOMINGO, 05 de Julho de 2020 assim desta 
maneira poderíamos ter agradecido a todos os voluntários de todas as comunidades, 
aos membros dos coros, organizadores da Liturgia, pessoas que ajudam como 
sacristães, pessoas que fazem a  tarefa de “referência” em todas as comunidades, 
pessoas dos grupos de Nossa Senhora e a todas as pessoas que com muita disposição 
e fraternidade, ajuda-nos a organizar todas as atividades pastorais das nossas 
comunidades, porém nesta data pelo motivo muito bem explicado, não há condições 
para poder realizá-la. Conforme a situação da pandemia do coronavirus vai evoluídio, 
poderíamos pensar numa possível data, por agora não podemos confirmar nada.  

PEREGRINAÇÃO EINSIEDELN 31.05.2020: A tradicional Peregrinação 
anual para EINSIEDELN que  é organizada pela Delegação Nacional das Missões de 
língua Portuguesa na Solenidade de PENTECOSTE,  também foi definitivamente 
CANCELADA. Esperamos poder participar no próximo ano 23.05.2021. 

Telefones para Contato: Pe. Oscar 031 533 54 40/079 860 20 08 (Diretor) 

Pe. Pedro Granzotto: 031 533 54 40/076 261 78 94 (Vigário) 

E-Mail: mclportuguesa@kathbern.ch 

MENSAGEM INFORMATIVA PASTORAL                  
“tempo coronavirus” 

MISSÃO CATÓLICA DE LÍNGUA PORTUGUESA BE-SO 

PROGRAMA PASTORAL OUTONO 2020 

 

Caríssimas famílias e fiéis das comunidades 

Estamos atravessando um difícil e 
dramático periódo de nossa história a 
nivel mundial por causa da pandemia 
do coronavirus. Milhões de pessoas 
estão sendo contagiadas e outros 
milhares morrem em situações 
bastantes tristes. Os hospitais em todo 
o mundo se encontram ultrapassados 
pelo número de pacientes que lutam 
desesperamente entre a vida e a 
morte. Corajosamente são os médicos, 
enfermeiras(os) e voluntários(as)  que 
nestes momentos trabalham com todas 
a suas forças para salvar da melhor 
maneira a vida de quem infelizmente 
foi contagiado. Por todas as partes, a 

solidariedade, o reconhecimento, o apóio e a fraternidade resultam ser 
bandeiras de amor para agradece-lhes este grande e valioso esforço. Apesar de 
que as nossas igrejas permanecem ainda fechadas, as orações continuam a ser 
cada vez mais fortes, porque agora as nossas casas “são os templos da oração 
viva” e todas as nossas mesas “são os altares onde compartilha-se o pão”. Em 
todo o mundo elevam-se milhões de Ave-Maria do terço, famílias unidas 
assistem com muita esperança a missa on-line, redes sociais oferecem leituras 
bíblicas para sentirmo-nos acompanhados, tantas novenas cheias de devoção, 
músicas religiosas e reflexões são compartilhadas com o único ideal de 
mantermo-nos unidos na fé, esperança e amor. Hoje estamos a dar o 
verdadeiro valor místico às missas, estamos a aceitar a importância da 
catequese e do estudo bíblico. Estamos a sentir a falta da partilha fraterna em 
comunidade. Que saudade dos nossos irmãos e irmãs!  



Neste momento difícil de pandemia, estamos em frequente atenção para 
escutar as informações sobre as estratégias e medidas de prevenção, conforme 
o virus vai se evoluindo. Em base  a esses resultados podemos dizer que nos 
encontramos em risco de vida se não seguimos com seriedade as indicações e 
normas de prevenção. No caso de uma eventual autorização para celebrar 
alguma missa (depois do domingo 08 de Junio de 2020) todas as medidas de 
prevenção devem continuar a serem  respeitadas: distância entre as pessoas 
(2mts), máscara cobre a boca e nariz, luvas, gel para mãos e naturalmente 
pessoas em risco de contágio não podem participar. 

Nesse sentido, a nossa  Autoridade Eclesial, o senhor Bispo Felix Gmür, 
Presidente da Conferença Episcopal dos Bispso na Suiça, preocupado com a 
situação atual, manifesta-se através de uma ampla carta dirigida a todos nós 
sacerdotes, missionários e responsáveis das diversas Paróquias e  Missões da 
nossa Diocese de Basel, para fazer-nos uma serie de indicações, explícitamente 
pede-nos que todas as celebrações dos sacramentos do baptismo, primeira 
comunhão, casamentos e crisma, sejamam celebradas de preferência durante 
a estação do Outono. De igual modo a catequese por agora fica suspensa pela 
razão de não contar com salas devidamente adequadas às  medidas de 
distância indicadas entre as crianças. Começaremos com os novos cursos no 
domingo 23 de agosto de 2020. Não é nada fácil para ninguém tomar decissões 
no meio desta situação e muitas vezes até custa-nos mesmo aceitar estas 
propostas, porém são tomadas com muita seriedade e responsabilidade. Como 
explicamos, fazemos o possível para não colocar em risco principalmmente a 
vida dos nossos idosos, das nossas crianças e  sem deixar de lado a vossa vida. 
Somos as pedras vivas da Igreja! Somos o tesouro mais valioso!  

Dado que ainda o Bundesrat “Conselho Federal Suíço” não se pronuncia em 
concreto a respeito da abertura das Igrejas para poder celebrar dignamente as 
missas; portanto, ficam também canceladas as celebrações com procissão em 
honra de Nossa Senhora de Fátima durante o mês de maio. Pedimo-vos de 
continuar, até novo aviso, a participar através da internet entrando no site do 
Santuário de Fátima (www.fatima.pt), onde todos os dias oferece-nos diversas 
celebrações em diferentes horários. 

Também consideramos oportuno informar-vos que, por esta mesma razão, a 
Celebração da Missa Jubilar pelos 25 anos da Missão, organizada para o 
domingo 07 de junho de 2020 foi adiada para o próximo ano 2021. Por agora 
não temos uma data a confirmar. Igualmente  a “Peregrinação à Terra Santa” 
programada com saída à partir do dia 23 e com regresso no dia 30 de 
setembro 2020 foi definitivamente  cancelada.  

PRÓXIMAS CELEBRAÇÕES DURANTE                    
A ESTAÇÃO DO OUTONO 2020 

AGOSTO 

 Celebrações do Batismo: somente para as famílias que fizeram os cursos 
de preparação e tem preenchido o Formulário previamente. Podemos 
AGENDAR tomando em conta que as celebrações começam  àpartir do 
sábado 22.08.2020 na Igreja Santa Maria Berna em três possíveis horários: 
11h00, 12h00 e 13h00 (celebrações em outras Igrejas depende da 
disposição da Agenda Paroquial do lugar). 
 

 Celebrações de casamento: somente podemos agendar os noivos que 
fizeram previamente tanto os cursos de preparação assim como já  terem 
feito O PROCESSO. Temos a AGENDA DISPONÍVEL à partir do sábado 
22.08.2020 Santa Maria Berna 12h00 (celebrações em outras Igrejas 
depende da disposição da Agenda Paroquial do lugar) 
 

 Cursos preparação para Batismo DOMINGO: 16.08.2020 e 25.10.2020 das 
09h00 às 11h00 (com missa às 11h30)  

 Encontro informativo com os jovens e adultos do crisma DOMINGO 
30.08.2020 às 10h00 na igreja Santa Maria – Berna. 

 
SETEMBRO 

 Os cursos do CRISMA PARA ADULTO que estavam programados aos 
domingos, por esta mesma causa da pandemia ficaram CANCELADOS. 
Portanto, haverá só um curso DE CONCLUSÃO no domingo 13 de 
SETEMBRO de 2020  das 09h00 às 16h00. 

 Cursos de Casais DOMINGO 06 de SETEMBRO de 2020 das 09:00 às 16h00 
 Formação com todas as catequistas das comunidades Berna-Thun-

Bienne/Biel no Domingo 20.09.2020 das 09:30-17h00 Sta. Maria-Bern  
 

OUTUBRO 
 
 Celebração Procissão das Velas em Solothurn sábado 10.10.2020 às 17h00 

 Celebração Procissão das Velas em Gstaad domingo 11.10.2020 às 16h00  

 Celebração Procissão das Velas Interlaken domingo 17.10.2020 às 19h00 
Celebração Procissão das Velas com as crianças catequese em Thun 
sábado 31.10.2020 às 18h00 


