ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM
CÚRIA METROPOLITANA DE SANTARÉM
CNPJ: 05713.128/0001-16

ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE SEGURANÇA DA ARQUIDIOCESE DE
SANTARÉM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19

Caríssimos Padres e Diáconos, Religiosos e Religiosas,
Estimados fiéis leigos de nossa Arquidiocese,
Saudações e votos de saúde e paz!

CONSIDERANDO o Decreto Estadual n° 800/2021, de 31 de maio de 2020,
devidamente atualizado e publicado em edição extra do dia 03 de março de 2021, que mantém a região
Oeste do Pará na ZONA DE ALERTA MÁXIMO BANDEIRA VERMELHA, elevando os níveis de
restrições para muitas atividades;
CONSIDERANDO que, mesmo diante das restrições, as igrejas são autorizadas a
permanecerem abertas, com a participação presencial de fiéis nas celebrações litúrgicas,
limitada a 50% da capacidade do templo;
A Arquidiocese de Santarém, em sintonia com as recomendações do poder público,
REITERA as orientações do PROTOCOLO DE SEGURANÇA publicado em 30 de junho de
2020, decretando as seguintes medidas:
1) As celebrações litúrgicas (Missas, Celebrações da Palavra, adorações, novenas, terços, etc.)
poderão continuar sendo realizadas com a participação presencial dos fiéis, devendo ser
respeitado o limite máximo de 50% da capacidade do templo, de acordo com o
estabelecido no Decreto Estadual;
2)

Continuem sendo oferecidas, na medida do possível, o maior número de celebrações,
multiplicando os horários das Missas. Onde e quando for possível, deve-se dar
preferência às celebrações campais, ao ar livre;

3)

As igrejas devem disponibilizar para os fiéis o álcool em gel ou líquido 70% ou outro
produto desinfetante (água e sabão), para uso obrigatório dos fiéis ao adentrarem e ao
saírem do templo;

4)

Sempre que possível, deve-se disponibilizar inscrições e agendamentos para a
participação nas celebrações, nas secretarias paroquiais, preferencialmente por telefone
ou, se possível, por meios eletrônicos como e-mail, site ou aplicativo paroquial;

5)

Seja feita a aferição de temperatura corporal, através de dispositivos específicos
(termómetros) infravermelhos (sem contato físico). Pessoas com temperatura acima de
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37°C, não poderão participar das celebrações, devendo serem orientadas a procurarem uma
unidade de saúde para atendimento médico;
6) Na igreja e demais dependências da paróquia/comunidade, é obrigatório o uso de
máscara para todos, que só deve ser retirada no momento da Sagrada Comunhão;
7) As igrejas devem manter as portas e janelas abertas, para que o ambiente esteja arejado
e os fiéis não precisem tocar em maçanetas ou puxadores;
8) Os bancos e cadeiras devem continuar marcados para manter o distanciamento social;
9) As igrejas devem continuar sendo higienizadas antes e depois de cada celebração. Os
ambientes e bancos devem ser desinfetados, com água sanitária ou álcool 70%;
10) A Eucaristia deve ser recebida pelos fiéis nas mãos, continuando com a suspensão de
entrega da comunhão na boca e sob duas espécies, e estes devem comungar em frente do
sacerdote ou ministro;
11) As igrejas podem estar abertas durante o dia para visitas individuais de oração ou
adoração ao Santíssimo Sacramento, desde que se observem os requisitos determinados
pelas autoridades de saúde;
12) Recomenda-se que todos os que pertencem ao grupo de risco, idosos com idade superior a
60 anos, crianças com idade igual ou inferior a 12 anos, hipertensos, diabéticos e gestantes,
permaneçam em casa e acompanhem as celebrações pelos meios de comunicação de nossa
Arquidiocese. A mesma orientação é dada aos sacerdotes e diáconos que se incluem
nessas situações específicas;
13) Para o Sacramento da Penitência, o confessor e o penitente devem estar de máscara, com
o distanciamento mínimo exigido, num local arejado. Durante a Quaresma, as Paróquias
celebrem o Sacramento da Penitência, podendo, se necessários, usar a terceira forma,
que possibilita a absolvição geral.
14) Incentivamos a prática de piedade em família, como a recitação do terço, novenas, via
sacra, leitura orante da Palavra de Deus.
15) As demais atividades: encontros pastorais, encontros de CEBs, catequeses, movimentos,
formações, procissões, romarias, retiros e afins, permanecem suspensas,
temporariamente, até que se determine o contrário. Novas orientações serão publicadas
sempre de acordo com o contexto da situação de saúde pública;
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16) A Arquidiocese de Santarém poderá alterar as orientações, ou mesmo, interromper a
retomada das celebrações dependendo das decisões, indicações e entendimento das
autoridades e especialistas da área de saúde.
Pedindo a proteção e intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de nossa
Arquidiocese, suplicamos bênçãos sobre todo povo de Deus!
Santarém/PA, 05 de março de 2021.

Dom Irineu Roman, CSJ
Arcebispo Metropolitano
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