
 

 

ORIENTAÇÕES AOS CATÓLICOS DA DIOCESE DE CRUZ DAS ALMAS 

NO QUE DIZ RESPEITO AO CORONAVÍRUS 

 

      A Diocese de Cruz das Almas, preocupada com a saúde dos fiéis católicos e com a 

população em geral, emite esta nota contendo normas preventivas a serem aplicadas em 

ralação ao vírus COVID-19, também conhecido por “Coronavírus” e recomenda que a mesma 

seja lida publicamente em todas as paróquias. 

No exato momento, mesmo não havendo comprovação e nem casos suspeitos no 

Recôncavo Baiano, a Diocese acha prudente emitir esta nota, pois, somos obrigados à 

prevenção.  

Recomendações para todo território Diocesano: 

1. Evitar manifestações de fé que aglomerem os fiéis: Vias-sacras e procissões (inclusive 
na Semana Santa);  
 

2. As Celebrações das Missas dominicais e feriais e as Celebrações do Tríduo Pascal devem 
permanecer como de costume nos municípios onde não foi decretado oficialmente 
ordens contrárias; porém, que sejam celebrações abreviadas no intuito de não expor 
demasiadamente os fiéis e, se possível, ao ar livre para se evitar muita aproximação 
entre as pessoas; 
 

3.  Na medida do possível, as paróquias ofereçam ÁLCOOL GEL às portas das Igrejas antes 
das missas; 
 

4. Nos municípios onde já foi imposta explicitamente por decreto a limitação do número 
de pessoas em eventos, sugerimos que os sacerdotes multipliquem as missas nos 
sábados e domingos nas Igrejas matrizes (dividindo os fiéis em blocos de trinta e 
cinquenta pessoas), já que nas sedes existe um maior número de fiéis. As missas nas 
comunidades periféricas e rurais ficarão suspensas até segunda ordem;   
 

5. Os sacerdotes, ponderando o grau do risco de infecção, devem aconselhar às pessoas 
idosas a assistirem Missas, por enquanto, pela televisão ou pelo rádio e recomendem 
que elas fiquem tranquilas a respeito do preceito dominical. Os ministros 
extraordinários da Eucaristia (os mais jovens) levarão a Eucaristia para os idosos que 
optarem ficar em casa; 

 

6. Considerando o grau de risco de infecção, os párocos, cancelem a catequese em geral 
(de crianças, adolescentes e adultos), até o mês de maio ou final do semestre, conforme 
necessidade; como também, qualquer encontro de Igreja. 

 

7. Nas Concelebrações Eucarísticas, somente o presidente da celebração consuma o 
Preciosíssimo Sangue de Cristo e somente ele purifique o cálice, pois não é conveniente, 
nesse delicado momento, expor os diáconos permanentes e ministros extraordinários 
da Eucaristia na purificação. 



 

 

8. No sacramento da Reconciliação, faz-se necessário não ficar muito próximo do 
confessor. Evite-se também os mutirões de confissões devido aos aglomerados de 
pessoas.  

 

9. Por tempo indeterminado, o abraço da paz e o aperto de mãos nas celebrações 
Eucarísticas e em outras celebrações devem ser excluídos;  

 

10. Aqueles que têm por devoção receber a Sagrada Comunhão na língua, solicitamos a 
compreensão e apelamos para a disponibilidade de receber a Preciosíssima Eucaristia, 
por enquanto, nas mãos.  

 

11. Seja excluído o beijo na imagem do Crucificado na celebração da Sexta-feira da Paixão 
do Senhor.  

 

12. Orações sejam feitas em comunidade, no seio de cada família e pessoalmente, rogando 
a Deus que nos livre desse vírus. Na história da Igreja, diante das infecções epidêmicas, 
os cristãos de épocas diferentes socorriam os empesteados e clamavam pela 
Misericórdia Divina. Seguindo o exemplo dos nossos antepassados, somos convidados 
a agir de forma similar.   

 

13. Como cristãos, promotores da vida e cidadãos conscientes do nosso dever, precisamos 
colaborar com a vigilância sanitária e com os demais órgãos de saúde pública, a fim de 
evitar consequências desastrosas. Que todos entendam que, o que a Diocese propõe 
devido a pandemia que assola o mundo e chegou para o nosso País, não é uma questão 
de falta de fé, mas uma questão de salvaguardar a vida, o primeiro e mais precioso dom 
do ser humano.  

 

14. Os sacerdotes e diáconos permanentes, como também religiosas e coordenadores de 
comunidades e de pastorais, aconselhem os demais fiéis a não se exporem 
demasiadamente em lugares públicos.  

      

 Invoco a intercessão de Nossa Senhora do Bom Sucesso para que, através de sua maternal 
proteção, possamos alcançar a benevolência de Deus diante de situação tão preocupante. 

Cruz das Almas, 18 de março de 2020. 

 

 
Dom Antonio Tourinho Neto 

Bispo Diocesano de Cruz das Almas 
 


