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Aos Senhores Vigários, Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, 

Coordenadores de Comunidades, pastorais, serviços e movimentos de nossa paróquia, 

 O Senhor vos dê a paz!  

 Eu, Frei João Francisco Neto, pároco desta referida paróquia, reafirmo a 

nossa total comunhão com a Igreja Particular de Campo Grande, onde no último dia 

18 de abril o senhor Arcebispo Dom Dimas Lara Barbosa apresentou a Igreja 

Arquidiocesana novas normas e procedimentos em tempos de COVID-19.  

 Após um encontro com as lideranças de nossa Paróquia, apresentamos a 

vós, caros leitores as normas para a realização de atividades religiosas com a presença 

de público. A saber: 

1- Decidiu-se que haverá Santa Missa com a presença de fiéis a partir do 

dia 23 de abril nos horários costumeiros (06h00 e às 19h00); 

2- Informamos que trinta minutos antes de cada celebração as portas serão 

abertas e somente poderá entrar que estiver portando senha que será 

distribuída por voluntários que estarão colaborando na organização;  

3- Para as celebrações será indispensável o uso de máscaras; 

4- Haverá voluntários higienizando os presentes com álcool 70º; 

5- A distribuição da Sagrada Eucaristia será somente entregue em mãos, 

evitando a comunhão na boca;  

6- Os pertencentes dos grupos de riscos (a saber: os que possuem doenças 

cardiovasculares ou pulmonares, os que possuem imunodeficiência de 

qualquer espécie, os transplantados, os maiores de 60 anos, os menores 

de 12 anos, as gestantes), deverão ficar em casa, pois sua entrada não 

será permitida; 

7- As caixas coletoras de ofertas passarão entre os bancos; 

8- Não se fará a oração dos fiéis; 

9- A Adoração Eucarística retornará normalmente no dia 23 de abril; 

10- Lembramos aos fiéis que, em caso de sintomas do COVID-19, não 

comparecer nas celebrações, para evitar a contaminação nos demais 

membros; 

11- As confissões estarão sendo realizadas normalmente seguindo os 

devidos protocolos; 

12- Orientamos aos fiéis para evitarem conversas na frente da igreja, prévia 

e posteriormente a Santa Missa. Caso seja necessário, permanecer a 

uma distância segura de 1 metro, sem abraços ou beijos; 

13- Informamos que nossas Lives ocorrerão normalmente aos domingos às 

17h30m na página da Paróquia no Facebook; 



14- Informamos que aos domingos não haverá a Santa Missa das 19h 30m 

(por tempo indeterminado), mas serão acrescentados novos horários, a 

saber: às 10h e às 16h (por tempo indeterminado); 

15- Os bebedouros da paróquia todos serão lacrados; 

16- Nos termos do cân. 1248 § 2, sendo impossível a participação na 

celebração eucarística por falta de ministro sagrado ou por outra causa 

grave, recomenda-se muito que os fiéis consagrem um tempo 

conveniente à oração pessoal ou em família ou em grupos de famílias 

conforme a oportunidade. Recomenda-se vivamente que os idosos e 

outra pessoas vulneráveis, bem como as crianças, escolham atos de 

piedade realizados em casa, no seio de sua família; 

17- Os encontros de catequese e de outras atividades pastorais em geral, que 

requeiram aglomerações de pessoas, também permanecem suspensas, a 

não ser em casos mais urgentes, a critério do Pároco; 

18- Quanto ao Sacramento do Batismo, serão realizados os já agendados; 

19- Quanto ao Sacramento do Matrimônio, serão realizados os já 

agendados, porém os nubentes deverão se responsabilizar pelo 

cumprimento das determinações das autoridades sanitárias; 

20- As Santas Missas nas comunidades estão suspensas por tempo 

indeterminado, concentrando-se somente na Matriz; 

21- Informamos que o plantão do dízimo estará acontecendo nos horários 

das celebrações; 

22- A secretaria paroquial estará funcionando nos horários costumeiros; 

23- Todas as exigências do decreto do senhor Arcebispo serão cumpridas; 

Estas normas  foram organizadas exclusivamente para paróquia São Francisco de 

Assis, visando o bem das almas dos paroquianos que aqui frequentam. Para que tudo 

possa transcorrer bem, será necessário a colaboração dos fiéis na total obediência e 

nos cumprimentos das normas supracitadas. 

Peçamos ao Senhor que nos abençoe e nos fortaleça neste tempo de COVID-19 e 

que a Virgem Maria, a senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil possa 

interceder por cada um dos seus filhos. 

Fraternalmente, 

Frei João Francisco Neto, ofm 

Pároco 

 

Campo Grande, dado na sede de nossa paróquia,  

21 de abril de 2020. 

 

 


