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NOTA SOBRE MISSAS PRESENCIAIS 
A todo o Povo de Deus 

 

Desde o dia 18 de março de 2020, com dor no coração, tivemos que suspender todas as 
atividades em nossa diocese, inclusive a principal delas, a SANTA MISSA PRESENCIAL, parte da 
natureza da Igreja. Procuramos viver a fé, neste tempo de deserto, na intimidade do coração e da 
família. Louvamos e bendizemos ao Senhor pela obediência, humildade e responsabilidade dos fiéis 
leigos, diáconos e padres que assumiram conosco esta dura jornada. 

A pandemia ainda não passou. Contudo, neste momento, conforme as orientações dos órgãos 
civis competentes, é possível certo relaxamento nas restrições a atividades presenciais. Tendo feito 
consulta a todos os párocos e administradores paroquiais e reunido o Conselho Presbiteral, 
decidimos permitir as MISSAS PRESENCIAIS nas Igrejas Matrizes e, neste primeiro momento, 
apenas as missas DOMINICAIS (incluindo as de sábado), a partir do dia 04 de julho, caso não haja, 
neste período, nenhuma determinação em contrário dos órgãos civis e de nossa parte, segundo os 
critérios a seguir: 

ORIENTAÇÕES PARA AS MISSAS 
01. Todos devem seguir as normas de prevenção e higienização. É prudente manter o 

distanciamento social e que se acompanhe as missas on-line e façam a comunhão espiritual. É 
recomendável que aqueles que pertencem a grupos de risco e os que apresentam sintomas de gripe 
não participem de celebrações presenciais, inclusive ministros extraordinários, diáconos e sacerdotes. 

02. Higienizar as mãos ao entrar e ao sair da Igreja. Usar máscara durante todo o tempo que 
permanecer na Igreja, exceto no momento da comunhão. Sentar nos locais indicados e não trocar de 
assento durante a missa. Os que residem na mesma casa podem sentar juntos. Pode deixar sua oferta 
e dízimo na chegada ou saída da Igreja. Manter distância de dois metros na fila da comunhão, ir por 
um lado e retornar por outro, comungar em silêncio e receber a comunhão nas mãos. 

SOBRE OS DEMAIS SACRAMENTOS E ATIVIDADES DA IGREJA 
03. Como anteriormente determinado, novenas, reuniões, formações, catequeses, grupos de 

família, encontros de grupos, movimentos e pastorais, como também: Cerco de Jericó, Talhas de 
Caná, Missa de Cura e Libertação, Missa da Saúde, etc. continuam suspensos por tempo 
indeterminado. Em caso de necessidade e urgência, sejam administrados os sacramentos e 
sacramentais. 
 À Mãe de Misericórdia nossa prece pelo fim desta pandemia. A vós todos, irmãos e irmãs, 
minha benção. 

Blumenau, 16 de junho de 2020. 

 
Dom Rafael Biernaski 

Bispo Diocesano 

 
Pe. Josué de Brito Souza 
Chanceler 
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