
 

 
 
 

Orientações Pastorais 06/2020 – Em tempo de COVID 19 

 

Ao Clero, CPPs e Secretárias(os) Paroquiais da Diocese de Rio do Sul, 
 

 Vivemos em tempo de inseguranças na saúde pública, na economia, de decisões e 

consequências delas, dúvidas constantes e determinações diversas. Por isso, com muito 

discernimento e responsabilidade, cada padre, juntamente do Conselho de Pastoral Paroquial, deve 

adequar as seguintes orientações a sua realidade e determinações municipais, orientar seus 

funcionários e tomar as devidas decisões, tendo presente a unidade de nossa Igreja diocesana e os 

aspectos pastorais das paróquias vizinhas. Mesmo sem a descoberta da vacina e medicamento 

eficaz contra o vírus, mesmo sem o retorno das celebrações e atividades presenciais, já se faz 

necessário refletir sobre as nossas ações referentes a manutenção e sustentabilidade de nossas 

comunidades, a dimensão evangelizadora, os aspectos pastorais, espirituais e sacramental, o pós 

pandemia, a necessidade de rearticulação, bem como, animar as lideranças e conselhos. 

Considerando o decreto número 02/2020, do dia 27 de maio de 2020, emanado por mim, 

juntamente com o Conselho Presbiteral e a Coordenação de pastoral: 

 

ORIENTAMOS QUE: 

 

CORPUS CHRISTI. 

1. As missas sejam celebradas sem a presença dos fiéis, de acordo com as normas sanitárias, 

apenas no interior das igrejas, e se possível sejam transmitidas. Não são permitidas missas 

campais; 

2. Exposição e adoração do Santíssimo somente dentro das igrejas. Se possível sejam 

transmitidas.  

3. A benção do Santíssimo só poderá ser feita pelos ministros ordenados (Bispos, padres e 

diáconos). 

4. Não se deve fazer carreata, nem transportar o Santíssimo pelas ruas. A liturgia da Igreja não 

prevê tal modo de culto eucarístico; 

5. Esta solenidade é uma forma de demonstração pública de nossa fé na Eucaristia. Recomenda-

se neste dia que, em todas as paróquias se realize uma campanha de alimentos, material de 

higiene e limpeza, como gesto concreto de amor a Jesus Cristo Eucarístico. Lembrando que 

nosso tapete para acolher Jesus Eucarístico, é o gesto da partilha, tantas vezes realizado por 

Ele, e agora repetido por nós. Divulgar, definir e organizar os pontos de coleta. 

6. As doações poderão ser deixadas nos bancos de nossas igrejas, ou nos pontos de coleta. 

(Definir horários). 

7. Orienta-se para que se faça o altar da adoração próximo à porta de entrada da igreja, onde 

após a missa, em procissão o Santíssimo pode ser levado para adoração. A benção poderá ser 

efetuada no átrio da igreja, repetindo o gesto do Papa, enquanto os sinos poderão ser tocados. 

SUGESTÃO: 

8h – Missa de Corpus Christi; 

9h – Benção do Santíssimo no átrio da igreja (tocam-se os sinos); 

9h às 11h – Coleta de alimentos e donativos. Organizar uma pequena equipe para o recebimento. 

Motivar as pessoas para que passem com seus carros na frente da igreja e recebam a benção do 

Santíssimo. O padre pode ficar junto a porta com o Santíssimo. 
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BATIZADOS 

1. Somente com a presença de pais e padrinhos para evitar aglomerações. Recomenda-se o 

batizado de uma criança por horário. Com todas as normas sanitárias, distanciamento exigido, 

uso de máscaras. Para unção com os santos óleos no batizado e na unção dos enfermos, usem 

luvas e algodão untado somente para aquela criança ou enfermo, depois seja queimado com os 

devido zelo e cuidados.  

 

GRUPOS BÍBLICOS DE REFLEXÃO 

1. Sejam distribuídos e vendidos na secretaria paroquial e comunidades, os livros do segundo 

semestre, e sejam as famílias motivadas a realizarem os encontros em suas casas. 

 

PASTORAL DO DÍZIMO, FESTAS E PROMOÇÕES DAS COMUNIDADES 

1. Mais do que nunca, percebemos a necessidade de um trabalho sério com a Pastoral do Dízimo 

e a importância da colaboração dos fiéis. Com o cancelamento das festas das comunidades, 

precisamos motivar e incentivar a prática do Dízimo. Nossa primeira preocupação foi a da 

solidariedade, através da campanha de arrecadação e distribuição de alimentos, mas também 

precisamos pensar e agir na melhor maneira de sustentabilidade de nossas comunidades, 

pastorais e serviços. 

2. Com o cancelamento das festas, precisamos motivar os conselhos a ser criativos neste 

momento que vivemos, sejam com “Ações entre amigos”, coletas, venda de alimentação no 

sistema “drive thru”, e outras formas para a sustentabilidade das comunidades, Paróquias e 

Diocese. 

 

RETIRO E CURSO DO CLERO 

1. Além da formação e do cultivo espiritual diário, precisamos prever um momento de formação 

e de retiro espiritual. O mesmo pode ser programado com padres vizinhos, um cronograma 

comum, orações e momentos de reflexão e partilha. A Pastoral Presbiteral poderá auxiliar 

numa proposta. 

 

ASSEMBLEIA DIOCESANA, PLANO DE PASTORAL E ANO VOCACIONAL 

1. Com a indefinição da normalidade, e a necessidade de uma rearticulação nos organismos e 

serviços pastorais nas Paróquias e Diocese, foi transferida a Assembleia Diocesana, que tem 

por assunto principal da pauta a aprovação do Plano Diocesano de Pastoral. Temos a 

necessidade da participação das esferas Paroquiais e de Região Pastoral no processo de 

elaboração do Plano, para que o mesmo não seja pensado por um grupo reduzido de pessoas. 

Desta forma, o processo de elaboração permanece suspenso até a possibilidade de retorno. 

2. Se houver necessidade de transferência da Assembleia para o ano 2021, o bispo diocesano 

poderá decretar que o plano será para o quadriênio 2022 a 2025. 

3. O Ano Vocacional Diocesano será prorrogado para o ano 2021, sendo assim as atividades 

vocacionais deverão ser intensificadas em nossas comunidades. 

 

Em intensa espiritualidade eucarística supliquemos as graças do Senhor para enfrentar 

enquanto Povo de Deus, este doloroso e difícil momento, sem perder a fé e a esperança, que nos 

identificam como cristãos. Que Maria, Mãe de Jesus, interceda junto ao Pai, por todos nós, vossos 

filhos e filhas! 

Dado e passado na Cúria Diocesana de Rio do Sul, no dia 28 de maio de 2020. 

 

 

 

 

      Dom Onécimo Alberton 

     Bispo Diocesano  


