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Prot. D. 05/2021 

DETERMINAÇÃO 
 

NOVAS ORIENTAÇÕES SOBRE AS CELEBRAÇÕES PRESENCIAIS 

E ATIVIDADES PASTORAIS 

 
 Estimados presbíteros da Diocese de Viana; Párocos; Vigários paroquiais; 
Administradores Paroquiais; Diáconos; Religiosas; Religiosos; Seminaristas; Lideranças 
do nosso Laicato e todo povo de Deus de nossas paróquias com suas comunidades! 

Saudações a todos! 
 
 Desejo dirigir-me em primeiro lugar aos meus irmãos sacerdotes, pela 
solicitude em acatar as orientações e decretos pelo grande amor pelo povo e em sinal 
de comunhão com o bispo diocesano. 
 Saibam que meu coração de pastor está unido a cada um neste momento difícil 
que atravessamos. Aproveito o ensejo para parabenizar a todos pelo zelo pastoral na 
realização da abertura paroquial do Ano de São José, invocando a proteção desse santo 
patriarca -neste período de pandemia do novo coronavírus- para a nossa Igreja, nossas 
famílias e cada um dos fiéis. 
 Diante de novos desdobramentos do quadro sanitário em nível estadual, 
mesmo perante todas as restrições ainda em vigor, decidimos retornar com nossas 
celebrações presenciais e atividades pastorais -a partir das Primeiras Vésperas do 
Quarto domingo da Páscoa, próximo sábado 24 de abril– obedecendo todas as 
exigências dos órgãos de saúde, bem como as demais orientações da Diocese.   
 Compete à Autoridade municipal a responsabilidade de constatar se já existem 
condições suficientes para a retomada gradual das atividades sociais, dentre elas as 
atividades religiosas. Todavia, cabe à Autoridade diocesana discernir e autorizar as 
circunstâncias e a forma para retomar as atividades da Igreja. 

Considerando o que está exposto acima, 
 

D E T E R M I N A M O S 
 

Os Revmos. Srs. Párocos, Administradores paroquiais e Lideranças leigas nas 
paróquias, comunidades e em todas as formas de organização eclesial que, 
buscando e promovendo a comunhão, respeitem as determinações que 
seguem. 
 
1- Sempre que possível, deve-se disponibilizar inscrições e agendamentos para a 

participação nas celebrações; 
2- Sejam oferecidas, na medida do possível, o maior número de celebrações, 

multiplicando os horários das Missas; 
3- As celebrações continuem sendo transmitidas pelas mídias sociais da paróquia ou 

da Diocese; 
4- Seja respeitado o limite máximo de pessoas estabelecido pelos decretos das 

Autoridades municipais; 
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5- É imprescindível a limpeza e higienização da igreja após cada celebração; 
6- As igrejas devem disponibilizar para os fiéis o álcool gel ou álcool líquido 70% ou 

outro produto desinfetante (água e sabão), para uso obrigatório dos fiéis que 
adentrarem e saírem do templo; 

7- Na igreja e demais dependências da paróquia/comunidade, é obrigatório o uso de 
máscara para todos, que só deve ser tirada no momento da sagrada comunhão; 

8- Sempre que possível manter todos os ambientes com portas e janelas abertas; 
9- Os bancos e cadeiras devem ser marcados para manter o distanciamento social; 
10- A comunhão deve ser recebida pelos fiéis nas mãos; 
11- As pessoas que fazem parte do grupo de risco ou aqueles que manifestam algum 

sintoma gripal, sejam aconselhadas a acompanhar a missa pela rádio, TV ou 
internet; 

12- Para que não ocorra uma nova suspensão das celebrações e das atividades 
pastorais, deve-se exortar vivamente aos fiéis a viverem de modo coerente e 
consciente as responsabilidades individuais diante da pandemia. 

 
Para a realização dos outros sacramentos 

As celebrações dos outros sacramentos devem seguir adequando-se às 
orientações de prevenção e de controle das condições para realiza-los. 

Em se tratando de Crisma ou Primeira Eucaristia deve-se respeitar o número de 
pessoas permitido pelos decretos municipais, para cada uma das celebrações. 

Considerando que o contexto da pandemia ainda persiste, não estão permitidos 
eventos que ocasionem grande aglomeração de pessoas. 
 
Reuniões e encontros 
 Estão permitidas as reuniões e encontros menores dos conselhos, coordenações, 
pastorais, movimentos, e outros grupos, desde que observadas as normas de cada 
município, quanto ao número de participantes, e as medidas sanitárias para tais 
iniciativas. 
 Neste contexto, para os encontros para a Catequese, de qualquer nível, devem 
ser respeitados os mesmos protocolos. 
 

Vemos com esperança e gratidão que alguns dos nossos padres e fiéis das 
nossas paróquias já estão sendo vacinados. Continuemos unidos em oração, na certeza 
de que Deus tudo coopera para o bem dos que o amam (cf. Rm 8, 28). 

 
Em comunhão fraterna e preces 

 
Dado e passado na Cúria Diocesana de Viana (MA) aos 20 de abril de 2021 

 

Esta determinação observe-se, cumpra-se. 

 
 

+ Evaldo Carvalho dos Santos, CM 
Bispo Diocesano 

 

Pe. Luigi Zuncheddu 
Chanceler 


