
DAS MEDIDAS DE SAÚDE PÚBLICA E COLETIVA, ADAPTADAS CONFORME O DECRETO 

ESTADUAL: 

As atividades presenciais no âmbito da Igreja de Crato serão desempenhadas em conformidade com as medidas 

sanitárias para impedir a propagação da COVID-19. Assim, deverão ser adotados os seguintes cuidados: 

I. antes do retorno das atividades, cada paróquia deverá dimensionar a capacidade total de sua igreja 

matriz e capelas a partir da área útil disponibilizada para que os fiéis sejam acomodados (sentados), 

limitados a 50% da capacidade e 1 (uma) pessoa por cada 12m². 

II. obedecer um intervalo de 2 (duas) horas, no mínimo, entre as celebrações presenciais para evitar 

aglomerações internas e nas proximidades das igrejas e capelas. 

III. às pessoas enquadradas no grupo de risco, com idade e comorbidades descritas pela Organização 

Mundial da Saúde e órgãos governamentais, é recomendado o acompanhamento das celebrações pelos 

meios de comunicação, tais como rádio, televisão e internet. Aconselhamento individual presencial, 

alternativamente, deve ser previamente agendado. Para os que não se enquadram neste grupo, o 

aconselhamento deve ser realizado após agendamento e obedecendo ao distanciamento mínimo 

recomendado.  

IV. afixar, em locais visíveis e de fácil acesso, placas, cartazes, cartilhas ou outros meios de comunicação 

informando a capacidade total do estabelecimento, metragem quadrada da área útil disponibilizada, 

quantidade máxima de frequentadores. 

V. disponibilidade de álcool 70% na entrada das igrejas, capelas e demais espaços (secretaria paroquial, por 

exemplo), preferencialmente em gel; às paróquias que tiverem condições, é recomendada a utilização de 

sistema para higienização e desinfecção de calçados, como tapete sanitizante com solução de hipoclorito 

de sódio a 2% ou similiar. 

VI. realizar limpeza dos ambientes para garantir a higienização contínua, antes e depois das celebrações, 

intensificando bancos, cadeiras e equipamentos musicais. 

VII. dar preferência à ventilação natural, com portas, portões e janelas totalmente abertas.  

VIII. zelo pelo uso obrigatório de máscaras, industriais ou caseiras, no ambiente interno da igreja e demais 

espaços, seja por fiéis, seja por padres, diáconos e equipe celebrativa, sendo vedado o acesso por quem 

não a esteja usando;  

IX. preservação do distanciamento mínimo entre todos que estejam participando das celebrações ou 

frequentando as igrejas para orações pessoais; cantores e instrumentalistas devem estar distribuídos a 

uma distância adequada e não podem passar de 6 (seis) integrantes. O uso de instrumentos musicais e 

microfone deve ser individual, sendo desinfetado após cada uso. 

X. se a igreja matriz e capelas dispuserem de assentos fixos, estes deverão ser disponibilizados de forma 

alternada entre fileiras de bancos, sendo bloqueados aqueles que não puderem ser ocupados, 

obedecendo a um distanciamento mínimo de 2 (dois) metros de distância. Se a igreja matriz ou capelas 

utilizarem cadeiras, estas devem estar espaçadas mantendo a distância segura. Os fiéis devem ficar 

intercalados uma fileira sim e outra não.  

XI. caixas e recipientes utilizados na coleta (passados de mão em mão) estão vedados. O método de coleta, 

portanto, deve ser revisto para evitar contato físico entre os fiéis. 

XII. no momento da sagrada comunhão, a formação de filas deve obedecer um afastamento mínimo de 2 

(dois) metros de uma pessoa para a outra, com as devidas demarcações. Designar um colaborador para 

organizá-la e orientá-la. 

XIII. manter o ambiente sempre arejado, intensificando a higienização de superfícies e áreas de uso comum;  

XIV. orientação à equipe litúrgica e de acolhida sobre como adotar corretamente as medidas sanitárias para 

evitar a disseminação da COVID-19;  

XV. uso preferencialmente dos meios digitais para a realização de reuniões e de encontros formativos. 

XVI. atividades da catequese, curso de noivos e padrinhos continuam suspensas. O Decreto do Governo 

entende que estas, por terem características similares a aulas, orientações e treinamentos só devem 

retornar quando as atividades escolares também o fizerem de forma geral.  


