
 

 

 
COMUNICADO OFICIAL: CORONAVÍRUS 

 
Diante da “Nota Oficial” da Diocese de Joinville, do “Decreto 13.709/2020” da Prefeitura Municipal de 
Jaraguá do Sul e da atual situação da “pandemia”, nós padres Hélio, Osnildo, Darlan, Itamar e Eloi 
juntamente com os coordenadores do CMPP, definimos algumas MEDIDAS QUE DEVEM SER 
ADOTADAS POR TODAS AS COMUNIDADES, PASTORAIS E MOVIMENTOS DA PARÓQUIA SÃO 
SEBASTIÃO. As determinações e orientações tem validade a partir do dia 18 até o dia 31 de março, 
podendo ser prorrogado.  
 
Determinações, recomendações e orientações: 
 
MISSAS:  
• Missas nas comunidades e matriz: PERMANECEM NORMAIS 
• Missas dos Grupos Bíblicos de Reflexão: SUSPENSAS 
 
Orientações para as missas: 
 
• Pessoas com mais de 60 anos ou que pertençam ao grupo de risco estão dispensadas do preceito 
dominical de participar da Santa Missa;  
• As Celebrações serão mais breves, por isso cantos breves e equipes pequenas;  
• Ministros Auxiliares da Comunidade com mais de 60, ou em grupo de risco, não devem servir nas 
Celebrações e nem fazer as celebrações de exéquias nas Capelas mortuárias;  
• Folhetos de Missa e os livros de cantos devem ser retirados da Igreja;  
• A oferta se fará em urnas fixas espalhadas pela Igreja para que não haja aglomeração; 
 • Seguir a distância pedida no decreto Municipal.  
 
Demais eventos, encontros, reuniões, outros: 
 
Catequese (eucaristia e crisma): os encontros com catequizandos, formações para pais e visitas às 
famílias - SUSPENSOS. As crianças e jovens devem realizar os encontros de catequese com a sua 
própria família;  
Catequese (batismo e noivos): SUSPENSOS 
Grupos Bíblicos de Reflexão: SUSPENSOS 
Via-Sacra – SUSPENSAS 
Reuniões e encontros de TODAS as Pastorais e os Movimentos Eclesiais – SUSPENSOS. 
Se houver alguma urgência, com o consentimento do pároco e respeitando o que determina o decreto 
municipal, poderá ocorrer. Caso contrário, todos estão suspensos. 
Grupo de Oração (RCC) e Grupo de Oração Jovem (RCC) – SUSPENSOS 
Oficina de Oração – SUSPENSOS 
Clube de mães – SUSPENSOS 
Terço dos homens – SUSPENSOS 
Eucaristia para doentes - SUSPENSOS e cada caso será avaliado pelo pároco. 
Escola de Teologia para leigos – SUSPENSOS 
Escola de Teologia Bíblica – SUSPENSOS 
EMIDI – SUSPENSO 



 

 

SEMANA SANTA  
Esperaremos as próximas orientações da Cúria Diocesana. 
 
ATENDIMENTO DOS PADRES: será dada preferência às confissões e atendimentos pessoais evitando 
aglomeração.  
 
Outras recomendações:  
• Evitar o aperto de mãos na acolhida aos fiéis; 
• Não dar as mãos durante a oração do Pai nosso; 
• Omitir o abraço da paz;  
• Distribuir a comunhão somente sob uma espécie, exclusivamente, na mão, garantindo que o fiel 
comungue diante do ministro;  
• Os colaboradores que cuidam das ofertas, ao recolherem, utilize proteção, igualmente aos que 
tiverem algum contato com objetos de uso público nas celebrações; 
• Higienizar as mãos, muitas vezes, com água e sabão ou álcool em gel;  
• Utilizar lenço descartável para higiene nasal;  
• Proteger com lenços (preferencialmente descartáveis a cada uso) a boca e o nariz ao tossir ou 
espirrar; 
• Evitar tocar olhos, nariz e boca e compartilhar objetos pessoais; 
• Manter os ambientes ventilados e, por isso, portas e janelas de Igrejas ou espaços usados para 
reuniões e encontros fiquem abertas;  
• Secar recipientes com água benta nas igrejas;  
• Não distribuir pirulitos no final das celebrações;  
• Observar as recomendações do município com relação a quantidade máxima de pessoas que podem 
estar reunidas no mesmo espaço e a distância entre elas. 
 
 “Neste momento, nosso objetivo não é assustar os fiéis, mas evitar que pessoas com mais de 60 anos 
ou que estejam no grupo de risco estejam mais suscetíveis à contaminação”, disse dom Francisco. O 
bispo ainda enfatizou a necessidade das pessoas não perderem o hábito da oração, principalmente em 
um momento como o mundo vive.  
 
Que São Sebastião, padroeiro das pestes e epidemias interceda por nós. 
 
Pe. Hélio Feuser, SCJ – pároco  
Pe. Osnildo carlos Klann, SCJ - vigário paroquial 
Pe. Eloi Schons, SCJ – vigário paroquial 
Pe. Itamar José Zigowski, SCJ – vigário paroquial 
Pe. Darlan Dejaime Marasca, SCJ – vigário paroquial 
 
 


