
 

 

 

 

 

 
DOM GIOVANNI CRIPPA 

Por mercê de Deus e da Sé Apostólica 

Bispo de Ilhéus 

 

 
PROT. 065/2021 

LIVRO III 

 
DECRETO 

SOBRE RETOMADA 

DAS CELEBRAÇÕES PRESENCIAIS E ATIVIDADES PASTORAIS 

NO ATUAL CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19 

 
 

 

Ao Clero, Seminaristas, Religiosas e cristãos leigos e leigas da 

Diocese de Ilhéus, 

Bênçãos de Saúde e Paz! 

 

 

Exercendo o múnus que nos é conferido, para o bem espiritual de nossos diocesanos e por 

solicitude pastoral, buscando preservar a vida e o bem de todos; 

CONSIDERANDO o apelo do clero diocesano para que sejam emanadas normativas próprias 

para o contexto atual, no qual o controle da Pandemia da Covid-19 ainda deve ser rigoroso. 

CONSIDERANDO o anseio dos diocesanos para o retorno da ação evangelizadora, formativa, 

pastoral, missionária e litúrgica em todas as paróquias e comunidade de nossa diocese de 

Ilhéus; 

CONSIDERANDO as medidas sanitárias adotadas e periodicamente atualizadas pelo 

Governo do Estado da Bahia, as indicações dos especialistas na área de saúde pública e 

infectologia; o avanço da vacinação e a diminuição da contaminação da população; 

 

POR ESTE DECRETO 

 

havemos por bem apresentar às Comunidades Paroquiais de nossa Diocese e todos seus 

organismos pastorais, as seguintes orientações a serem observadas neste novo momento de 

retomada das celebrações presenciais e atividades pastorais no atual contexto da pandemia da 

COVID-19. 

 

1. NO REFERENTE À VIDA PASTORAL 

1.1. Em cada Paróquia, o Pároco, com o Conselho Pastoral Paroquial (CPP) deverá analisar a 

realidade do município, nos aspectos que dizem respeito aos índices de infecção, 



internamento e óbitos causados pelo coronavírus, bem como o percentual de vacinados, para 

efetuar a organização pastoral, tendo como objetivo a retomada gradual de suas atividades. 

1.2. Além da análise da realidade local, deve-se ter em consideração a estrutura física e 

organizacional da Paróquia e suas comunidades, a fim de garantir um retorno seguro e 

tranquilo, respeitando os protocolos sanitários determinados por cada município. 

1.3. Em cada Paróquia sejam avaliados os seguintes itens para o retorno das atividades 

pastorais: 

a) O retorno seja gradual, conservando a prática de transmissão das celebrações litúrgicas 

através das redes sociais e outros veículos de comunicação para os que realmente não podem 

participar de forma presencial;  

b) O espaço físico seja amplo, arejado e ventilado, atendendo as exigências mínimas de 

distanciamento e ventilação no que se refere às portas e janelas;    

c) Seja disponibilizado material e produtos de higienização em todos os espaços para o uso 

pessoal como álcool a 70%, papel tolha e máscaras;  

d) Deverá ser definido o número de participantes por encontro, reunião e espaço, devendo ter 

atenção ao número determinado em cada município;  

e) Que sejam estabelecidos os horários para melhor acolher de forma segura cada grupo, 

mantendo o tempo necessário entre um encontro/ reunião e outro, para que possa ser realizada 

a limpeza e a higienização do ambiente antes de ser novamente utilizado; 

1.4. No que se refere aos grandes encontros de pastorais, grupos e movimentos, tais como 

ECC, EJC, Vinde Jovem, Escalada, Cursilho, Vinde e Vede, ENEUC e semelhantes, 

permanecem suspensos. 

 

2. NO ÂMBITO DA CATEQUESE PAROQUIAL 
a) As turmas sejam pequenas, sempre a partir da análise do tamanho do espaço da sala;  

b) Que os catequistas tenham sido vacinados com as duas doses da vacina;  

c) Que os catequistas e catequizandos estejam usando máscaras durante os encontros;  

d) Que haja uma autorização escrita e assinada pelos pais dos catequizandos;  

e) Caso o município determinar normas mais restritivas de distanciamento e duração das 

atividades, devem ser seguidas as normas municipais; 

 

3. CELEBRAÇÃO DA EUCARISTIA E DA PALAVRA  

3.1. As Celebrações da Eucaristia e da Palavra (Culto Dominical ou Semanal) podem 

acontecer, cumprindo os requisitos de ocupação do espaço, distanciamento, higienização e 

segurança;  

3.2. Durante todo o tempo da celebração mantenha-se a obrigatoriedade do uso de máscara e 

álcool a 70%. As janelas e portas deverão estar abertas para ventilação natural;  

3.3. O recolhimento das ofertas, durante a apresentação das oferendas, seja preferencialmente 

realizado por meio de cestas ou outro recipiente pela equipe responsável, seguindo 

indispensáveis critérios de segurança. Alguém da mesma equipe leve álcool a 70% para a 

higienização das mãos dos ofertantes imediatamente após sua doação;  

3.4. A distribuição da Sagrada Comunhão continua sendo dada na mão e com higienização 

feita antes com álcool a 70%, tanto por parte dos ministros como por parte dos fiéis que 

desejam receber a Eucaristia; 

3.5. Mantenha-se o cuidado com a higienização do espaço da celebração, distanciamento e 

uso de máscara; 

 

4. EM RELAÇÃO AO SACRAMENTO DO BATISMO  

4.1. Para o Sinal da-cruz, nos ritos de acolhida, o ministro deverá usar álcool a 70% antes de 

assinalar cada batizando; 



4.2. Para a Unção pré-batismal, o ministro dirá a fórmula prevista e ungirá como estabelecido 

no Ritual o peito da criança utilizando-se de um pouco de algodão embebido no óleo dos 

Catecúmenos para cada criança individualmente;  

4.3. Em cada celebração do Batismo, proceda-se a nova bênção de água limpa;  

4.4. Na administração da água batismal, haja o cuidado de que a água derramada no ato do 

batismo não seja reutilizada para nenhum outro fim ou batismo;  

4.5. Em relação à Unção pós-batismal, seguir-se-á a orientação n
o 
1 descrita acima;  

4.6. O rito opcional da Entrega do sal seja omitido;  

4.7. O rito do Éfeta poderá ser mantido; nesse caso, o ministro estenderá a mão direita na 

direção dos eleitos, sem contato físico, e pronunciará a fórmula prevista;  

 

5. NO QUE TANGE AO SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO  

5.1. As celebrações da Confirmação estão sujeitas às mesmas restrições e condicionamentos 

da Missa Dominical;  

5.2. Na celebração da Crisma, ministro e crismandos usarão máscara de proteção durante a 

celebração e no momento da unção;  

5.3. Sendo vários os crismandos, use-se um pouco de algodão embebido do Santo Crisma 

para cada unção, tendo o ministro o cuidado de não tocar diretamente na fronte do crismando;  

 

6. NO QUE DIZ RESPEITO À PRIMEIRA COMUNHÃO  

6. 1. As celebrações com primeira comunhão eucarística estão sujeitas às mesmas restrições e 

condicionamentos da Missa Dominical;  

6.2. As crianças e adolescentes preparados para a Primeira Comunhão, de acordo com o 

pároco, poderão fazê-la em pequenos grupos, em uma Missa dominical, com dia e horário 

determinados;  

 

7. EM RELAÇÃO AO SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO  
7.1. Na celebração do Sacramento da Reconciliação, para além das medidas gerais, deve-se 

escolher um espaço amplo que permita manter o distanciamento entre um metro e meio a dois 

metros entre confessor e penitente, que usarão máscara, sem comprometer a confidencialidade 

e o inviolável sigilo sacramental;  

7.2. Ao terminar, aconselha-se reiterar a higiene das mãos e a limpeza das superfícies 

utilizadas;  

 

8. SOBRE O SACRAMENTO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS  

8.1. Que sejam redobrados os cuidados de higiene e usem-se máscaras de proteção, evitando-

se o contato físico na imposição das mãos;  

8.2. Na administração do óleo dos enfermos use-se um pouco de algodão embebido no óleo 

dos enfermos, de modo a evitar contato físico;  

 

9. NO QUE TOCA AO SACRAMENTO DO MATRIMÔNIO  

9.1. As celebrações matrimoniais estão sujeitas às mesmas restrições e condicionamentos da 

Missa dominical, inclusive na hora das assinaturas;  

9.2. As alianças abençoadas pelo ministro, deverão ser manipuladas exclusivamente pelos 

noivos;  

 

  



10. EM RELAÇÃO ÀS EXÉQUIAS  

10.1. Deverão ser celebradas respeitando os costumes locais e com a presença dos familiares, 

tendo em conta as normas de segurança. 

 

Este decreto, que revoga as disposições anteriores em contrário, entra em vigor nesta 

data e vale até mandarmos em contrário. 
 

Dado e passado nesta Episcopal cidade de Ilhéus-Bahia, junto à Cúria diocesana, aos 11 dias 

do mês de novembro do ano da graça do Senhor de 2021. 

 

 

 

 
Dom Giovanni Crippa, IMC 

Bispo Diocesano de Ilhéus 

 

 

 

  

Pe. Irismar Silva Moraes 

Vice-Chanceler da Cúria 


