
 

 

 

DOM JOÃO APARECIDO BERGAMASCO 

 POR MERCÊ DE DEUS E DA SANTA SÉ APOSTÓLICA 

BISPO DIOCESANO DE CORUMBÁ 

 

DECRETO 
 

 

Aos que este Decreto virem, saúde, paz e bênção no Senhor. 

CONSIDERANDO as medidas estabelecidas pelas autoridades Sanitárias, bem como do 

Poder Executivo, para conter o avanço do COVID-19; 

CONSIDERANDO que todos devem contribuir para que essas medidas sejam postas em 

prática para a prevenção e a não disseminação do Novo Corona vírus; 

CONSIDERANDO que o Bispo Diocesano, a teor do cânon 87 §1, do Código de Direito 

Canônico, pode dispensar os fiéis do cumprimento das leis disciplinares em seu território; 

CONSIDERANDO o bem de todos os fiéis, especialmente os idosos e os mais 

vulneráveis; 

DISPOMOS o seguinte, até que se diga o contrário: 

1. Quanto as celebrações da Santa Missa: 

 

a) Todos os fiéis estão dispensados da obrigação prevista no cânon 1247, do Código 

de Direito Canônico, de participar das Missas dominicais e nos demais dias de 

preceito; 

b) as celebrações ficam restritas a no máximo 100 (cem) pessoas, atingindo esse 

número tomar medidas para que não haja acesso de mais fiéis; 

c) a comunhão seja dada somente na mão e somente sob a espécie de pão; 

d) suprimir a acolhida na porta da Igreja com aperto de mão, abraços e contatos 

físicos, é orientado cumprimentar por gestos. Suprimir o abraço da paz, o Pai-

Nosso de mãos dadas e as bênçãos, com cumprimentos físico para o bispo, padres 

e diáconos. 

e) os fiéis que participarem das Missas devem manter uma distância prudente uns 

dos outros, segundo as orientações das autoridades sanitárias, como prevenção 

contra contágio; 
f) aqueles que servem ao altar, coroinhas, Ministros Extraordinários da Sagrada 

Comunhão Eucarística (MESCE), leitores, etc., manter uma distância do 
celebrante e, no momento da comunhão, dos fiéis que irão comungar; 

g) os fiéis que  desejarem participar da comunhão eucarística e não puderem pelas 

restrições decretadas e justificadas, poderão fazer a comunhão individual, após a 

participação da missa através dos meios de comunicação e um momento de 

oração na igreja. 

h) Reunir a família para cultivar a Igreja Domestica com a reza do terço, a leitura 

da Palavra de Deus e as orações devocionais. 

2. Torna-se importante suspender mutirão de confissões nas comunidades paroquiais. 

Solicitamos aos sacerdotes que dediquem horário especial, diário, para acolher os 

fiéis que buscam o Sacramento da Reconciliação, neste tempo de Quaresma; 

3. Os sacerdotes e diáconos com sintomas de gripe, evitem presidir as celebrações; 

4. Orientar os fiéis com sintomas de gripe, bem como os idosos, a ficarem em casa; 

5. Os MESCE intensifiquem o atendimento aos doentes e idosos, levando comunhão a 

quem desejar, com os devidos cuidados sanitários previstos; 

 
  



6. Ficam proibidas as procissões, festas, quermesses e outros eventos com aglomeração 

de mais de 100 pessoas, podendo ser adiadas para datas posteriores; 

7. Ficam suspensos todos os eventos como retiros, encontros, formação ou atividades 

afins que contribuam para aglomerar pessoas; 

8. Fica suspensa a Catequese enquanto perdurar a suspensão das aulas na Rede Pública 

de Ensino; 

9. Manter as igrejas arejadas, bem limpas e, se possível, realizar as celebrações em 

ambientes abertos; 

10. Disponibilizar álcool gel 70° INPM, nas entradas das igrejas; 

11. Os funcionários da limpeza multipliquem a higienização dos ambientes, bem como 

passar o hipoclorito de sódio (alvejantes, desinfetantes e produtos com cloro) na 

limpeza dos bancos, corrimão, microfones e todos os móveis e objetos que tenham 

contato com as pessoas; 

12. Importante redobrar cautela para não compartilhar notícias falsas (fake news). A 

mentira, além de prejudicar o enfrentamento da doença, gera pânico, agravando a 

situação. Nesse sentido, oportuno é checar cada informação recebida pesquisando em 

outras referências. 

 

Que a Virgem Maria, a Senhora dos Remédios, nos ajude a enfrentarmos este momento 

delicado, com prudência e responsabilidade, cuidando uns aos outros em vista do bem e proteção 

de todos.  

ESTABELEÇO que este Decreto seja lido em todas as missas e publicado nas redes 

sociais ou plataformas digitais. 

COMUNIQUE-SE a quem de direito, publique-se oficialmente. 

Dado e passado em nossa Cúria, Corumbá, Mato Grosso do Sul, aos dezoito dias do mês 

de março do ano da graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de dois mil e vinte. 

 

 

 

 

Dom João Aparecido Bergamasco - SAC 

Bispo Diocesano de Corumbá 

 

 

 

Chanceler Ad hoc 
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