
   

DOM MIGUEL ANGELO FREITAS RIBEIRO 

Bispo diocesano de Oliveira,  

Para perpétua memória. 

 

Decreto 05/2021 

Prot. 36- Livro 05 - Fl. 126 

 

Dá novas diretrizes pastorais em tempo de pandemia 

Aos amados diocesanos de Oliveira e aos que o presente decreto virem ou ouvirem, as 

melhores bênçãos no Senhor. 

Todos reconhecemos o papel da religião como grande conforto espiritual para a nossa vida, 

sobretudo nas ocasiões mais desafiadoras. Como Igreja Católica Apostólica Romana, temos nos 

adiantado às medidas governamentais para prevenção da epidemia e tomado os cuidados 

necessários, desde que nossos templos foram abertos, até por questão de exemplaridade, como 

nos recomenda o Senhor, ao nos indicar a vida cristã como sal da terra e luz do mundo (cf. Mt 

5,13-14). 

Por outro lado, entendemos que estamos passando um momento de extrema gravidade em nosso 

País e Estado de Minas Gerais, com nossos hospitais em colapso e a morte de idosos, jovens e 

crianças. Cresce assustadoramente o número de infectados e falecidos por Covid-19, apesar do 

negacionismo de muitos e do mau exemplo dado por alguns de nossos dirigentes. 

Neste momento, a preocupação com a preservação da vida está acima das celebrações 

religiosas, como tantas vezes nos demonstrou o Senhor Jesus. A prática religiosa independe do 

templo, conforme Mt 18,20: “Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, 

no meio deles”. Durante todo o período da atual pandemia, os novos recursos tecnológicos 

muito nos ajudaram e demonstraram a importância de uma organizada e eficiente Pastoral da 

Comunicação, nos auxiliando a viver como “Igreja Doméstica” (cf. LG, 11; CIC 1655 - 1658).  

No desejo de orientar nossas comunidades, apresentamos a todos os fiéis a necessidade de 

seguir as obrigações sanitárias: ficar o quanto possível em casa, manter o distanciamento social, 

a higienização, fazer uso permanente da máscara e não deixar de tomar a vacina. Cuidemos 

assim, uns dos outros, sobretudo dos idosos, dos pobres e moradores de rua.  

Ouvidos o Conselho Presbiteral e o Colégio de Consultores em reunião nesta manhã, e tendo 

aprovado por unanimidade o que se segue, determinamos, para toda a nossa diocese, a partir do 

dia 15 até o dia 26 de março: 

1. Devem ser suspensos todos os eventos: formações, encontros, cursos, retiros e reuniões de 

pastorais que não puderem se realizar através das redes sociais. 



   

2. Os sacerdotes celebrem a Santa Missa diariamente sem a presença de fiéis, observando o 

prescrito na Introdução Geral do Missal Romano (IGMR 209 a 231) e sigam o “Rito da Missa 

celebrada sem Povo”.  

3. Os fiéis estão dispensados do dever de cumprir o preceito da Missa Dominical e de outros 

dias de preceito (cf. cân. 1247 do Código de Direito Canônico), levando-se em conta que o 

Bispo Diocesano, de acordo com o cân. 87 § 1 do Código de Direito Canônico, pode dispensar 

os fiéis do cumprimento das leis disciplinares em sua Diocese, até o controle do atual pico da 

doença e da pandemia.  

4. Havendo permissão das autoridades municipais e seguindo os critérios de prudência do 

Pároco/Administrador Paroquial, as igrejas se mantenham abertas em outros horários para os 

que desejarem fazer sua oração pessoal e o culto de adoração eucarística, sempre tomando o 

cuidado de manter boa aeração e não permitir a aglomeração de fiéis no seu interior, como 

orientam as autoridades competentes.  

5. Em horários convenientes e conforme a programação de cada Paróquia, em comum acordo 

com as orientações municipais, o Pároco/Administrador Paroquial pode permitir que os fiéis 

tenham a possibilidade de comungar individualmente, sem filas e aglomerações, dentro das 

Igrejas, após a transmissão da missa via meios de comunicação. Para tanto, um ministro oriente 

os fiéis sobre os cuidados sanitários. Não é permitida a distribuição da Eucaristia estilo “drive 

thru”, para não se colocar em risco a dignidade do Mistério Eucarístico. 

6. O fiel só retire a máscara para comungar após o distanciamento do ministro porque a maior 

transmissão da doença ocorre por aerosol (respiração). 

7. Por igual razão, se houver coro, cantem todos de máscara. 

8. Evite-se o uso de ventiladores, por serem os maiores disseminadores de partículas 

contaminadas, segundo os últimos estudos e recomendação da OMS. 

9. O sacerdote ou ministro da comunhão, em caso de celebração da Palavra, mantenha cobertas 

as âmbulas sobre o altar. O sacerdote só destampe as oblatas por ocasião da imposição das mãos 

e, obviamente ao receber o Corpo e o Sangue do Senhor, mantendo-se de máscara durante toda 

a celebração. 

10. Próximo ao altar, permaneçam apenas os ministros essencialmente necessários à celebração 

e com o devido distanciamento. 

11. Os sacerdotes continuarão a atender as confissões, mantendo as devidas precauções: não 

devem usar o confessionário (cf. cân. 964 § 3), mas atendam em lugares amplos e ventilados, 

usando máscaras de proteção, mantendo a distância mínima de segurança e o sigilo da 

confissão. Aqueles que, por prudência, adiarem a possibilidade da confissão pessoal, façam o 

ato de contrição perfeita, procurando confessar-se assim que possível. Os mutirões de 

confissões ficam suspensos e adiados para tempos oportunos, talvez por ocasião das festas de 

padroeiros. 



   

12. Ao atender as confissões ou os doentes, recomenda-se que o façam de máscara N95, sem 

válvulas e da máscara facial. 

13. Quanto ao atendimento dos doentes, os sacerdotes atendam os casos graves, quando forem 

solicitados, sempre observando as necessárias medidas preventivas de saúde. As visitas aos 

doentes realizadas pelos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão devem ser suspensas. 

Não se deve, porém, deixar de fazer contato por telefone e outros meios com os doentes e 

enlutados, para garantir-lhes o acompanhamento da oração e a proximidade de pastor.  

14. Em relação às Exéquias, os sacerdotes assumam a tarefa, onde for possível manter a 

segurança para os que tomam parte da celebração. Como já orientado anteriormente, poderão 

ser realizadas por telefone, não se esquecendo de uma palavra de conforto e esperança na 

certeza de nossa ressurreição em Cristo. 

15. Quanto aos batizados e casamentos, sejam adiados por tempo indeterminado, exceto em 

caso de urgência. Para a celebração dos casamentos que não possam ser adiados, haja o diálogo 

entre os noivos e o Pároco/Administrador Paroquial para que a celebração se realize sem 

contrariar as determinações e as recomendações das autoridades competentes. 

16. Com relação à Missa dos Santos Óleos e às celebrações da Semana Santa, será feito um 

comunicado mais próximo às datas, mantendo a sintonia com os decretos das autoridades civis. 

17. Fica adiada a celebração de São José, padroeiro secundário de nossa diocese, às 9 h., como 

programada na Igreja Catedral. Dia 19 de março e na Solenidade da Anunciação do Senhor, 

cada Pároco celebre em sua paróquia e celebrarei, segundo a programação da Paróquia Nossa 

Senhora de Oliveira, com transmissão online. 

18. Com as igrejas fechadas para a Missa com o povo e as transmissões por redes sociais, os 

fiéis participem dela espiritualmente, de forma piedosa e com o devido decoro. Assim, 

receberão os seus frutos de santificação. Para isto, devem acessar os meios de comunicação das 

suas paróquias para saber os horários de transmissão, não perdendo, enquanto possível, o seu 

vínculo com a comunidade paroquial. 

19. Os escritórios paroquiais poderão se manter abertos com as devidas precauções. 

Recomenda-se que o secretário/a use máscara N95 e máscara facial ou se coloque um divisor 

de vidro ou acrílico para atender os fiéis, como nas repartições públicas. Este dispositivo pode 

também ser usado para atender os penitentes. 

20. Que os sacerdotes convoquem os fiéis de toda a diocese à maior penitência, ao silêncio e à 

abstenção de redes sociais na quarta-feira, dia 24 de março, implorando o perdão de nossos 

pecados e a misericórdia de Deus por todo o mundo para que cesse a atual pandemia.  

21. Exortamos a todos os fiéis a praticar orações em suas casas, na certeza de que a oração 

move o coração compassivo de Deus, que nos socorre em meio a todas tribulações. 

22. Os fiéis não se descuidem de oferecer seu dízimo e ofertas, que não se referem somente à 

nossa obrigação para com Deus (dimensão religiosa), mas ao sustento da Igreja (dimensão 



   

eclesial), à propagação da fé (dimensão missionária) e à caridade (dimensão caritativa) para 

com os mais pobres.  

23. Que todos os fiéis, principalmente os Párocos/ Administradores paroquiais estejam ainda 

atentos às decisões das autoridades de saúde, em solidariedade com nossos irmãos e irmãs que 

estão em maior risco e têm menos recursos. 

“À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em 

nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Ó Virgem gloriosa e bendita. 

Amém”. 

Estas determinações entram em vigor a partir de 15 de março de 2021, mas se o 

Pároco/Administrador Paroquial achar conveniente, pode aplicá-las a partir de hoje. 

Nossa Senhora de Oliveira, São José e São Sebastião, rogai por nós! 

Oliveira, 13 de março de 2021, memória de Santa Dulce dos Pobres, virgem. 

 

Dom Miguel Angelo Freitas Ribeiro 

Bispo diocesano 

 

Padre Pedro Cícero Carapina 

Chanceler da Cúria. 

 


