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DECRETO DE ORIENTAÇÕES EM TEMPO DE COVID-19 

 
DOM PAULO FRANCISCO MACHADO 

Por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Uberlândia-MG. 
A todos que este virem, Saudações, Paz e Bênçãos no Senhor Ressuscitado. 

 
Diante do contínuo acompanhamento do Poder Público da evolução epidemiológica 

da pandemia do COVID-19, a fim de evitar a disseminação do vírus, em conformidade com 
Nota emanada por nós no dia 01 de maio de 2020, protocolo M-254, considerando o nº 13 
do anexo da Deliberação nº 014, de 17 de julho de 2020 do Núcleo Estratégico do Comitê 
Municipal de Enfrentamento ao Covid-19 e ratificado na mesma data pela Prefeitura 
Municipal de Uberlândia, MG, à luz do cânon 87 § 1 do Código de Direito Canônico, no 
exercício da Missão que recebemos do Senhor, REVOGAMOS A SUSPENSÃO das Celebrações 
Eucarísticas com presença de fiéis no Município de Uberlândia, a partir do dia 01 de agosto 
de 2020, desde que sejam observados os protocolos de biossegurança. O interstício de 14 
dias será para que nossas Paróquias possam, visando sempre a Vida, Dom e 
Compromisso, se adaptar às medidas sanitárias apresentadas pelas autoridades públicas 
de saúde, a saber: 
 

I. promover a higienização completa do local, antes e depois de cada missa; 
 

II. disponibilizar na entrada das igrejas e em outros lugares estratégicos de fácil 
acesso, álcool em gel para utilização dos fiéis; determinando que cada fiel ao entrar na 
igreja faça a higienização das mãos e dos calçados; 
 

III. manter distanciamento mínimo de 2 (dois) metros entre cada pessoa, conforme 
nota técnica e protocolos de segurança expedidos pela Organização Mundial da Saúde - 
OMS e Ministério da Saúde; 
 

IV. o uso de máscaras faciais será obrigatório para acesso as missas; 
 

V. deve ser impedido o contato físico entre as pessoas; 
 

VI. as celebrações deverão ter no máximo 1 (uma) hora de duração; 
 

VII. restringir em 30% (trinta por cento) a capacidade de cada igreja, para facilitar, 
pode-se utilizar marcadores nos assentos, para identificar os lugares permitidos com o 
devido distanciamento assim como a quantidade máxima de pessoas permitidas; 
 

VIII. vedada a presença de crianças e pessoas do grupo de riscos: idosos acima de 
60 anos de idade, portadores de doenças crônicas, imunossuprimidos, diabéticos, 
portadores de doenças cardíacas, hipertensos, problemas respiratórios como asma e 
bronquite, pessoas em tratamentos ontológico quimioterápico, imunoterapia, pessoas com 
AIDS e HIV, neutropênicos (contagem total de leucócitos menor que 300), portadores de 
neoplasias hematológicas como leucemias e linfomas, transplantados, portadores de 
doença auto imune e pacientes com imunodeficiência. Estes féis continuam dispensados 
do cumprimento do Preceito Dominical dos cânones 1246-1248 §2 CIC neste período de 
pandemia; 
 

IX. a comunhão eucarística seja recebida pelos fiéis nas mãos, jamais diretamente 
na boca; 
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X. manter, janelas abertas, de modo que possibilitem a plena circulação de ar; 

 

XI. proibição de distribuição de folhetos de qualquer natureza; 
 

XII. os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, 
devem ser lacrados em todos os bebedouros; 
 

XIII. realizar a desinfecção com álcool 70% (setenta por cento), solução clorada 
(0,5% a 1%) ou sanitizante adequado, segundo recomendações da ANVISA, das 
superfícies de grande contato, tais como corrimão, banheiros maçanetas, puxadores, 
bancadas, cadeiras, poltronas e outros; 
 

XIV. recomenda-se que as igrejas façam a aferição da temperatura corporal dos fiéis 
ao adentrar no local, através de termômetro digital infravermelho ou similar; 
 

XV. os fiéis que, visivelmente, apresentarem quaisquer dos seguintes sintomas: 
febre, tosse, congestão nasal, dificuldade para respirar, falta de ar, dor de garganta, dores 
no corpo ou dor de cabeça, sejam orientados a procurar o atendimento no serviço de saúde 
de emergência mais próximo, ficando impedido de participar das missas; 
 

XVI. as igrejas devem destacar informações na entrada quanto aos sintomas da 
COVID-19, formas de contagio, higienização e orientações quanto a etiqueta respiratória; 
 

XVII. os fiéis devem ser orientados a evitar conversar, tocar no rosto, nariz, olhos e 
boca, durante sua permanência no interior das igrejas, e ao sair higienizar novamente as 
mãos; 
 

XVIII. os ministros sagrados, devem higienizar as mãos com álcool em gel antes da 
distribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis, evitando tocar nos fiéis durante esse 
momento; 
 

XIX. recomendamos que sejam aderidas as Orientações da CNBB para as 
Celebrações Comunitárias no contexto da pandemia da COVID-19 (em anexo); 
 

XX. as celebrações continuem sendo transmitidas pelos Meios de Comunicação da 
Paróquia para que os fiéis impossibilitados de irem à igreja possa acompanhar de suas 
casas; 
 

XXI. é de responsabilidade direta do pároco fazer com que as normativas sanitárias 
sejam obedecidas, responsabilizando-se, inclusive, pelo não cumprimento de alguma 
dessas orientações e pelas consequências oriundas dos descumprimentos. 

 

O pároco deverá contar com a ajudar de uma equipe mínima para cumprir todas as 
recomendações supracitadas e estabelecerá, juntamente com o Conselho Pastoral 
Paroquial, a maneira como os fiéis terão acesso às celebrações. As igrejas que não 
puderem cumprir as normativas acima continuem celebrando as missas sem povo, 
conforme orientações anteriores. 
 

Continuam suspensas todas as outras atividades eclesiais e outros eventos que 
contribuam para aglomerar pessoas, contidas em nosso decreto 18/2020, protocolo M-250, 
de 03 de abril de 2020. 
 

Este nosso decreto entra em vigor imediatamente e terá validade ad nutum episcopi. 
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Dado e passado em nossa Cúria Diocesana, na Cidade Episcopal de Uberlândia-

MG, aos dezoito de julho, Ano da Graça do Senhor, de dois mil e vinte, sob Nosso Sinal e 
Selo de Nossa Chancelaria. 

 
 

D. Paulo Francisco Machado 
Bispo Diocesano 

 
 

Pe. Douglas da Costa Nunes 
Chanceler do Bispado 

Decreto 36/2020 
Prot. M - 282 
 

 
ANEXO 

 
Orientações da CNBB para as Celebrações Comunitárias 

no contexto da pandemia da COVID – 19 
 
Ansiamos por retomar as celebrações litúrgicas com a normal participação de fiéis, o que corresponde 
à natureza da Igreja, assembleia do Senhor, como nos recordou recentemente o Papa Francisco 
(Homilia 17 de abril). Mas estamos conscientes de que isso requer um bom planejamento1, muita 
coragem e esperança, pois a Igreja também tem a grave responsabilidade de prevenir o contágio da 
COVID-19, em sintonia com as autoridades sanitárias.  
1 Essas nossas Orientações se inspiram e foram adaptadas a partir daquelas emanadas pela 
Conferência Episcopal Portuguesa, em 08 de maio de 2020. Portugal já vive esta fase de retomada 
das Celebrações Comunitárias.  
Nós, bispos do Brasil, nos alegramos por tantas iniciativas que nestes últimos meses fizeram 
redescobrir e valorizar formas familiares e pessoais de oração e de liturgia doméstica, as quais 
certamente fizeram reluzir em nossos lares a beleza da espiritualidade vivida e celebrada em família 
com tantos momentos de oração. Sabemos, contudo, que será necessário ainda algum tempo até que 
alcancemos o integral restabelecimento da vida eclesial de nossas comunidades e que nada pode e 
nem deve substituir a vida sacramental e litúrgica delas, fonte e ápice da Igreja.  
Assim, na medida em que for retomada, segundo as orientações dos Bispos diocesanos, a participação 
comunitária em nossas liturgias, será necessário garantir atitudes e posturas contra a infecção. Por 
isso, a CNBB propõe algumas medidas de proteção que visam o cuidado, a defesa e a preservação da 
vida. Tais normas de proteção deverão ser implementadas em cada Diocese, levando em consideração 
as próprias realidades e as orientações dos respectivos Bispos, bem como aquelas das autoridades 
sanitárias.  
 
A) ANTES DA MISSA E DEMAIS CELEBRAÇÕES  
1. Na impossibilidade, por razões de saúde ou idade, de se cumprir presencialmente o preceito 
dominical, convida-se preferencialmente à leitura orante da Palavra de Deus e à Celebração da 
Palavra em casa, utilizando-se dos roteiros colocados à disposição para tal fim, como, por exemplo, 
o da “Celebração em Família”, proposto semanalmente pela Comissão de Liturgia da CNBB. Pode- 
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se ainda acompanhar as celebrações pelas transmissões midiáticas das iniciativas paroquiais ou 
mesmo dos canais de TV católicos.  
2. Pede-se aos fiéis que estão ou se sentem doentes para não irem à Missa. Estes poderão receber a 
comunhão em suas casas recorrendo ao serviço dos ministros extraordinários da comunhão 
eucarística, seguindo o Ritual Romano (A Sagrada Comunhão e o Culto do Mistério Eucarístico fora 
da Missa, nn. 56-67) e observadas as mesmas regras de higienização da Comunhão na Missa 
dominical.  
3. Convidam-se os fiéis pertencentes a grupos de risco a não frequentar a Missa dominical, optando 
a participar da Missa durante a semana, em que há menos fiéis.  
4. Sejam afixados em lugares visíveis cartazes orientando quanto às regras de higiene e de 
distanciamento.  
5. As comunidades devem organizar equipes de acolhida que auxiliem os fiéis no cumprimento das 
normas de proteção. 
6. Nos horários previstos para as celebrações, as portas de entrada da igreja, claramente identificáveis, 
deverão estar abertas para evitar que qualquer fiel tenha de tocar em puxadores ou maçanetas.  
7. Sempre que possível, as portas de entrada sejam distintas das de saída e que haja indicadores de 
percursos de sentido único de modo a evitar que as pessoas se cruzem.  
8. Os fiéis devem higienizar as mãos à entrada da igreja com álcool em gel ou outro produto 
desinfetante. As pessoas a quem a comunidade cristã confiar esta tarefa porão à disposição frascos 
dispensadores com uma quantidade suficiente de produto desinfetante e verificarão que todos, sem 
exceção, desinfetem as mãos.  
9. É obrigatório o uso de máscara, a qual só deverá ser retirada no momento da Comunhão eucarística.  
10. O acesso dos fiéis às Missas dominicais, às celebrações da Palavra e a outros atos de culto será 
limitado no número de participantes, de acordo com a dimensão da igreja e as regras aplicáveis, pelas 
autoridades competentes, a todos os eventos em espaços fechados.  
11. Deve-se respeitar a distância mínima de segurança entre participantes – de modo que cada fiel 
disponha, só para si, de um espaço mínimo de 4m² – e garantir, com medidas adequadas, que as 
distâncias necessárias sejam respeitadas (por ex.: fechando-se o acesso a alguns bancos ou alternando 
as filas, afastando cadeiras; marcando os lugares com cores ou outros sinais). A regra do 
distanciamento não se aplica a pessoas da mesma família ou que vivam na mesma casa.  
12. Para evitar aglomeração de pessoas nas igrejas com maior afluência de fiéis sejam-lhes oferecidas, 
na medida do possível, um maior número de celebrações, bem como a possibilidade de participarem 
da Celebração da Palavra de Deus, conforme as orientações no Documento 108 da CNBB, e da 
Celebração das horas do Ofício Divino.  
13. Onde e quando for possível seja dada preferência às celebrações campais, ao ar livre.  
14. Os recipientes de água benta junto às entradas da igreja devem estar vazios.  
 
B) DURANTE A MISSA E DEMAIS CELEBRAÇÕES:  
15. Os fiéis devem ocupar os lugares previstos, mantendo as distâncias estabelecidas, sob a supervisão 
das pessoas a quem a comunidade cristã confiar esta tarefa. Não se separam as famílias ou os que 
vivem na mesma casa.  
16. Os fiéis que sentirem algum mal-estar durante uma celebração devem sair imediatamente, 
acompanhadas pelas pessoas que a comunidade cristã tiver designado.  
17. Além do presidente, a celebração pode acontecer com o número de ministros (ministros 
extraordinários da comunhão eucarística, acólitos/coroinhas...) adequado ao espaço existente no 
presbitério para que se cumpram as regras do distanciamento. Nas mesmas condições, podem também  
 



 
     D I O C E S E   D E   U B E R L Â N D I A 

Cúria Diocesana 
__________________________________ 

 

Praça Nossa Senhora Aparecida, 134 – B. Aparecida – Uberlândia – MG – 38.400-726 – Brasil 
Tel. (34) 3235-0144 – chancelaria@diocesedeuberlandia.com.br 

 

 
intervir um ou dois leitores que poderão estar situados na assembleia. Da mesma forma, recomenda-
se que haja um número adequado de participantes no ministério do canto. 
18. Os leitores e cantores desinfetarão as mãos antes e depois de tocarem no ambão ou nos livros. Na 
proclamação do Evangelho, o ministro substituirá o beijo por uma inclinação profunda, omitindo o 
sinal da cruz sobre a página do texto sagrado. Não serão colocados à disposição folhas de cânticos, 
nem folhetos ou qualquer outro objeto ou papel.  
19. Durante a Apresentação das Oferendas, o recolhimento das ofertas ou do dízimo não será feito, 
mas será realizado à saída da igreja pela equipe responsável, seguindo indispensáveis critérios de 
segurança. Sobre o Altar, o corporal esteja aberto desde o início da celebração, para que o presidente, 
e somente ele, beije o altar no início e no final da celebração. Os concelebrantes / diácono farão 
apenas uma inclinação profunda.  
20. Os sacristães, ministros, acólitos e outros colaboradores da igreja, utilizando máscaras e luvas 
descartáveis, devem manusear e limpar os utensílios litúrgicos, e secá-los com toalhas de papel, não 
reutilizáveis.  
21. O sacerdote e o diácono, se estiver presente, desinfetarão as mãos antes da apresentação dos dons. 
Apenas o sacerdote e o diácono (não os acólitos) pegam nas oferendas e nos vasos sagrados.  
22. O cálice e a patena deverão estar cobertos com a respectiva pala, apenas se destampando no 
momento em que o sacerdote presidente os toma nas suas mãos para a consagração; as âmbulas devem 
ser mantidas tampadas. Importante buscar manter um mínimo distanciamento de segurança entre o 
presidente e as ofertas sobre o altar, evitando-se também pronunciar qualquer palavra sobre ou 
próximo das mesmas.  
23. O gesto de paz deve ser omitido.  
24. Na procissão para a Comunhão, os fiéis devem respeitar o distanciamento aconselhado. Se for o 
caso, as distâncias recomendadas deverão ser sinalizadas no pavimento da igreja. Sendo inevitável 
uma maior proximidade, os ministros que distribuem a comunhão usarão máscara e desinfetarão suas 
mãos antes e depois da distribuição.  
25. O diálogo individual da Comunhão («Corpo de Cristo». – «Amém.») será realizado uma única 
vez por quem preside e de forma coletiva depois da resposta «Senhor, eu não sou digno…», 
distribuindo-se, portanto, a Eucaristia em silêncio.  
26. No momento da Comunhão, observem-se as normas de segurança e de saúde, considerando o 
modo correto do manuseio das máscaras que serão momentaneamente retiradas para a comunhão.  
27. A Comunhão será distribuída exclusivamente nas mãos, devendo todos comungar na frente dos 
ministros. Quem preside, eventuais concelebrantes e diáconos comungam do cálice por intinção.  
28. No caso de o sacerdote celebrante ser mais idoso ou pertencer a algum grupo de risco, deve ser 
substituído, na distribuição da Comunhão, por algum diácono ou ministro extraordinário.  
29. As regras relativas à higiene e ao distanciamento entre participantes aplicam-se, de igual modo, 
às demais ações litúrgicas e aos outros atos de piedade. 
 
C) DEPOIS DA MISSA E DEMAIS CELEBRAÇÕES:  
30. Os fiéis devem ser orientados a deixar a igreja, segundo uma ordem fixada em cada comunidade 
cristã no respeito pelas regras de distanciamento, e a não se aglomerarem diante da igreja. As 
primeiras pessoas a sair devem ser as que estão mais próximas da porta de saída, evitando, desta 
forma, que as pessoas se cruzem.  
31. Após a Missa, proceda-se ao arejamento da igreja durante pelo menos 30 minutos, e os pontos de 
contato (vasos sagrados, livros litúrgicos, objetos, bancos, puxadores e maçanetas das portas, 
instalações sanitárias) devem ser cuidadosamente desinfetados. 


