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Regional Leste 2 CNBB  
 

   

DECRETO 002/2020 

 

Que a saúde se difunda sobre a terra. (Cf. Eclo 38, 8) 

Prezados padres, diáconos, religiosos e religiosas, leigos e leigas aos que este nosso 

decreto virem ou ouvirem saúde e paz! 
 

 

Considerando que o Bispo Diocesano pode dispensar em seu território das leis 

eclesiásticas reservadas a sua autoridade, exceto as processuais ou penais e ainda as 

reservadas a Santa Sé ou outra autoridade, dispensa essa que deve ter como intuito o bem 

espiritual dos fiéis, cân 87§1°; 
 

 

Considerando que as indicações sobre o modo como celebrar a fé cabem aos Bispos em 

cada Diocese (nota da CNBB 14/03/2020); 

Considerando que é privativo ao Bispo Diocesano a edição de atos administrativos no 

território da Diocese entregue a si cân. 35; 

Considerando que por ocasião da lamentável realidade que assola o Brasil e o mundo e 

que diz respeito ao Covid-19 (novo coronavírus Sars-Cov-2) e que nos pede a revermos 

nossas práticas habituais de manifestação de cristãos como meio de garantir a proteção da 

saúde pública; 

Considerando que a Administração Pública direta e indireta em todo território nacional 

têm se posicionado através de notas oficiais no intuito de orientar a não propagação do 

Covid-19 através da aglomeração de pessoas. 

DECRETO 
 

Que a partir do dia 19/03/2020 por um período de 30 (trinta) dias todas as 

Paróquias/Santuário da Diocese de Januária deverão obrigatoriamente cumprir o que se 

segue: 

 

1- ATIVIDADES: estão suspensas todas e quaisquer reuniões, encontros, formações, 

capacitações, novenas, catequese, grupos de orações, recitação do terço em grupos, via 

sacra, procissões, mutirão de confissões etc.; 

2-  SACRAMENTOS: nenhum sacramento deverá ocorrer no território da Diocese 

enquanto durar este decreto. Quanto ao sacramento do matrimônio anteriormente 

agendado e que esteja na vigência deste decreto, competirá ao pároco/administrador 

paroquial de cada Paróquia rever a necessidade em adiar. Em caso de sua realização o 

 



 

mesmo somente acontecerá se respeitar os limites e orientações emanadas pelas 

autoridades sanitárias. Sacramentos individuais em caráter emergencial especialmente 

a unção dos enfermos poderão ser ministrados obedecendo as orientações de 

higienização; 

3- ATENDIMENTO DA SECRETARIA PAROQUIAL: o expediente das secretarias 

paroquiais ocorrerá de modo interno. Situações que requeiram o atendimento 

presencial competirá ao pároco/administrador paroquial agendar o atendimento 

individual para cada fiel, respeitando e obedecendo os padrões de higiene para o caso. 

Que seja intensificado o atendimento por telefone (inclusive via mensagens) e e-mail;  

4- MISSAS E CELEBRAÇÕES:  os fiéis da Diocese de Januária estão desobrigados a 

participarem das Santas Missas e Celebrações da Palavra. Competirá ao 

pároco/administrador paroquial orientar aos fiéis, sobretudo os mais vulneráveis 

(idosos, enfermos e crianças) para que permaneçam em suas casas. As missas e 

celebrações que ocorrerem na Diocese de Januária cujo repetimos a não 

obrigatoriedade de participação por parte dos fiéis, deverão ser breves não 

ultrapassando 01h de duração. As Igrejas e capelas obrigatoriamente deverão ser 

higienizadas antes da realização das missas e celebrações e, deverão estar de portas 

abertas. Estão proibidos: o abraço da paz e a comunhão na boca, esta será apenas nas 

mãos, a oração do Pai Nosso não será de mãos dadas, bem com toda outra forma de 

cumprimento que envolva o contato das mãos estão proibidos. Recomendamos aos fiéis 

que sentem o mais distante possível uns dos outros. Competirá ao pároco/administrador 

paroquial avaliar a necessidade de suspensão de missas e celebrações da palavra em 

Igrejas e capelas que não tenham condições de manter o padrão de higiene. Na dúvida 

suspenda as celebrações e missas, aplicando-se o que é próprio da missa em intenção 

de todos os fiéis;  

5- TRANSMISSÃO DAS CELEBRAÇÕES: que cada Paróquia intensifique para que os 

fiéis acompanhem as celebrações, sobretudo, das santas missas pela internet (redes 

sociais) ou pela rádio. Que a Pascom em todo o território da Diocese crie um 

cronograma de transmissões em comum acordo com o padre/administrador paroquial 

de modo que os fiéis possam estar em sintonia com sua Igreja Paroquial. Na 

indisponibilidade de transmissão, recomendamos aos fiéis que utilizem das 

transmissões pela mídia católica televisa, internet e rádios existentes no Brasil. 

6- ORDENAÇÕES PRESBITERAIS: serão mantidas, obedecendo os cuidados de 

higiene e do contato humano. As celebrações deverão ser o mais breve possível; 

7- SEMANA SANTA: que seja uma semana mais voltada para a oração pessoal e 

familiar em suas casas é um momento propício do encontro entre família. Não haverá 



 

procissões e todas as celebrações deverão ser breves. As demonstrações de fé/piedade 

popular como tocar imagens, serão realizados à distância onde os fiéis deverão fazer a 

reverência, inclusive no beijo da cruz. Em toda esta semana celebrar-se-á tão somente 

aquilo que é próprio da liturgia, outras recomendações ainda sobre a semana santa 

poderão ser divulgadas por parte do episcopado de Januária; 

8-  OUTRAS ORIENTAÇÕES: estão suspensas a visitas inclusive pelos ministros 

extraordinários a enfermos, unidades hospitalares e carcerárias. O padre ou diácono 

que vier a sentir qualquer um dos sintomas suspeito do Covid-19, imediatamente 

deverá suspender suas atividades e comunicar a Cúria Diocesana de Januária que assim 

tomará as medidas cabíveis. Os padres idosos se abstenham de suas atividades que os 

coloquem em contanto com o público. Todos os padres deverão permanecer em seu 

território paroquial, mantendo sempre o cuidado para consigo mesmo e fiéis. Ausência 

somente em casos de extrema necessidade e que o compromisso seja inadiável. 

            A Diocese de Januária se coloca na condição do bom samaritano, é preciso 

cuidar do ser humano. Preservar a vida do homem e a sua saúde é um jeito samaritano 

de amar e servir. 

           Este decreto poderá sofrer alterações no todo ou em parte a depender das 

orientações emanadas pelas autoridades públicas/sanitárias. Enquanto isso entrará em 

vigor em 19/03/2020 devendo ser lido em todas as Paróquias/Santuário da Diocese de 

Januária.  

Que Nossa Senhora das Dores nos abençoe  

 

NOTIFIQUE-SE, a quem de direito; 

PUBLIQUE-SE; 

ARQUIVE-SE; 

CUMPRA-SE. 

 

Dado e passado na Cúria Diocesana de Januária – MG aos 17 dias do mês de março de 2020. 
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