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DOM EVALDO CARVALHO DOS SANTOS, CM 

PELA GRAÇA DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA 

BISPO DA DIOCESE DE VIANA (MA) 

 

Prot. N. 28/D/2020 

 

 

VOLTA ÀS CELEBRAÇÕES PÚBLICAS DA COMUNIDADE CRISTÃ  
PERDURANTE A PANDEMIA DE CORONAVÍRUS  

 
DECRETO 

 
Aos párocos e aos fiéis da Nossa Diocese, saúde e paz em Cristo Jesus! 
 
 

 Visto o CDC 381 “Compete ao Bispo diocesano, na diocese que lhe foi confiada, todo 
poder ordinário, próprio e imediato, que se requer para o exercício do seu múnus 
pastoral”; 

 Visto o Nosso Decreto “Celebrações públicas da comunidade cristã em tempo de 
Coronavírus”, Prot. N. 16/D/2020 21.03.2020; 

 Vistas as “Orientações da CNBB para as Celebrações Comunitárias no contexto da 
pandemia da Covid-19”, 21 de maio de 2020, em anexo; 

 Vista a Portaria N. 038, 10.06.2020, Casa Civil - Governo do Estado do Maranhão, 
em anexo; 

 Vistos os atos normativos das autoridades civis competentes nos municípios das 
paróquias da nossa Diocese, em que nada se opõe à retomada das atividades 
religiosas, a não ser a observância dos protocolos específicos de medidas sanitárias;  

 

D E C R E T O 
 

1. o fim da suspensão de todas as celebrações públicas, cf. Prot. N. 16/D/2020;  
2. o retorno à todas as celebrações públicas, inclusive santa Missa e Sacramentos, 

a partir de domingo, dia 02 de agosto de 2020 
 

A volta às celebrações públicas nas paróquias será previamente autorizada pelo Bispo 
diocesano com documento escrito, a ser guardado na Secretaria Paroquial e apresentado 
à autoridade competente civil e eclesiástica, se necessário, para fins de fiscalização. 
 

Que Nossa Senhora da Conceição, nossa excelsa padroeira, nos proteja e nos guie nessa 
hora de aflições para que não nos falte fé, solidariedade e esperança. 

 

O presente decreto tem validade até uma segunda ordem. 
 

Contrariis quibusvis nihil obstantibus. 
 
Dado e passado em nossa Cúria diocesana, aos 11 de julho de 2020, sob o nosso 

sinal e selo de nossa chancelaria. 

 
 

Dom Evaldo Carvalho dos Santos 
Bispo diocesano de Viana (MA) 

 
Pe. Luigi Zuncheddu 
Chanceler 


