
 

 

Comunicados oficiais 

 

NOVAS ORIENTAÇÕES DA ARQUIDIOCESE DE MARIANA DIANTE DO AGRAVAMENTO DA PANDEMIA 

DA COVID – 19 

 Considerando o agravamento da pandemia da COVID – 19 e a colaboração efetiva que todos 

devem prestar na prevenção e contenção do contágio, renovamos e ampliamos as orientações 

diante das atuais circunstâncias e as elencamos abaixo: 

1- A partir da data da publicação destas orientações as igrejas deverão permanecer fechadas. É uma 
medida dolorosa, mas visa um objetivo benéfico: evitar o perigo do contágio por parte dos que 
poderiam frequentá-las. Apesar dos cuidadosos procedimentos de higienização e adequado 
arejamento ainda permanece o risco de contaminação nesses espaços por onde passam 
numerosas pessoas ao longo de cada dia. A segurança das nossas igrejas também é uma 
preocupação, uma vez que os cidadãos foram orientados a permanecer em suas próprias 
residências, evitando múltiplos deslocamentos, fato que ocasiona ruas e praças mais desertas e, 
portanto, maior vulnerabilidade dessas igrejas e das pessoas. 

2- Os Rev.mos Párocos e Administradores Paroquiais receberão as orientações específicas sobre o 
zelo que deverá ser mantido em relação ao Santíssimo Sacramento, conservado em nossos 
sacrários.  

3-  Mais do que em outras épocas devemos transformar nossos lares em verdadeiras Igrejas 
domésticas. É de fundamental importância o resgate da oração em família. Pais e mães reúnam 
seus filhos para assistir piedosamente a Santa Missa transmitida pelos meios de comunicação. 
Recuperem o santo costume do Terço rezado em Família.  Com criatividade saibam elaborar 
momentos de oração em comum, harmonizando-os com a leitura orante da Bíblia e a liturgia da 
Igreja. 

4- As autoridades competentes têm decretado, de forma crescente, a restrição dos deslocamentos 
e a proibição das aglomerações públicas, abrangendo também o culto religioso. Por isso, 
permanece suspensa a celebração da Santa Missa com a participação do povo. Entretanto, os 
Presbíteros celebrem diariamente a Eucaristia sem o povo. Ao altar levem as intenções da Igreja 
e de toda a humanidade, a súplica pelos atingidos por essa insidiosa enfermidade, pelos falecidos 
e pelas famílias que padecem essa dolorosa provação. Apresentem a Deus o pedido confiante pelo 
fim dessa pandemia e intercedam pelos profissionais da saúde, pelas autoridades e por todas as 
pessoas de boa vontade que trabalham na superação dessa crise. Os Padres divulguem as 
celebrações transmitidas pelos meios de comunicação e redes sociais, avisando previamente os 
seus paroquianos. 

5- Nenhum Pároco ou Administrador Paroquial se ausente indevidamente da Paróquia confiada aos 
seus cuidados. Que cada paróquia saiba que o seu pastor está presente. Todos os Presbíteros e 
Diáconos manifestem a caridade pastoral que deve distinguir os ministros ordenados nessas 
situações extremas. 

6- Os fiéis sejam vivamente aconselhados a acompanhar a celebração eucarística através do rádio, 
televisão e internet e instruídos sobre como fazer a comunhão espiritual. A transmissão de 
celebrações através das redes sociais será objeto de orientações específicas. 

7- No site de nossa Arquidiocese (www.arqmariana.com.br) se encontrarão publicados e atualizados 
os horários das Missas transmitidas pelos meios de comunicação social. Os Revmos. Párocos e 
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Administradores Paroquiais informem ao DACOM os horários das celebrações transmitidas em 
suas respectivas paróquias e/ou cidades. 

8- Continuam suspensas as celebrações do Matrimônio, Batismo e Confirmação. Todavia o Batismo 
pode ser ministrado em caso de emergência. Sobre matrimônios já agendados, trate-se com os 
noivos a respeito da conveniência de sua celebração pública. As Exéquias sejam celebradas sem 
aglomeração de pessoas, de forma digna e breve, usando o rito das Exéquias sem Missa e 
obedecendo às normas emitidas pelas autoridades competentes. 

9-  Ficam suspensas, por tempo indeterminado, as novenas, tríduos e procissões programadas.  As 
celebrações da Semana Santa serão adaptadas ao atual contexto de pandemia e seguirão 
orientações específicas que brevemente serão divulgadas. 

10- Permanecem suspensos os mutirões de confissões por causa da evidente aglomeração de 
pessoas.  Todavia, conservando o devido zelo e respeito por este sacramento, ensine-se aos fiéis 
o significado e o valor do ato de contrição perfeita, acompanhado do propósito de se confessar 
individualmente quando for possível. 

11- Continuam suspensos todos os encontros, reuniões, retiros e demais eventos eclesiais. 

12- Está suspensa a visita aos enfermos feita pelos ministros extraordinários da comunhão 
eucarística (MECE). Os sacerdotes se coloquem à disposição para o atendimento dos casos mais 
graves, sempre obedecendo os procedimentos de segurança que deverão ser obtidos junto às 
autoridades sanitárias de cada município. 

13- Está suspenso o expediente aberto ao público na Cúria Metropolitana, Centros de Pastoral, 
Arquivo Eclesiástico, Museus e outras instituições arquidiocesanas. Todavia, o atendimento 
poderá ser feito através do telefone (31-98434-7180) e do correio eletrônico 
(curiametropolitana@arqmariana.com.br). Recomenda-se a adoção do mesmo procedimento 
para as secretarias paroquiais. 

14-  O serviço da caridade, que é realizado de diversas formas em nossas paróquias, conserve-se 
solícito em relação aos que vivem em situação de pobreza extrema. Nos atendimentos sempre 
observem as normas específicas que deverão ser obtidas junto às autoridades sanitárias de cada 
município. 

As presentes orientações são válidas até que sejam necessárias novas determinações. 

 

Mariana, 24 de março de 2020 

 

   

Dom Airton José dos Santos 

Arcebispo Metropolitano de Mariana 

 


