DIOCESE DE MACAPÁ
C O M U N I C A D O para os dias de 25 a 31 de março 2021
A todos os padres, religiosos, religiosas, animadores e responsáveis de
Comunidades e Paróquias da Diocese de Macapá, de maneira especial aquelas que
pertencem ao território do Estado do Amapá
Como sabemos a situação é dramática com o Sistema de Saúde do nosso Estado sem
condição de atender devidamente os irmãos e irmãs acometidos pelo Coronavírus.
Devemos colaborar e fazer o possível para evitar novas contaminações e conter, assim,
o avanço, ainda imprevisível, da doença. Como já escrevi solicito a todos e a todas a
seguir rigorosamente os Decretos do Governo do Estado e das respectivas Prefeituras.
Eis o resumo dos assuntos que nos interessam diretamente:
1. Abertura das Igrejas: de segunda-feira à domingo, no horário das 06 às 20 horas,
com 50% da taxa de ocupação, até o limite máximo de 50 pessoas, incluindo os
celebrantes e auxiliares (cfr. Gov. do Estado - Decr. 0990 (2) art.4, item i)
par.2º)
2. Funcionamento: de 05 às 20 horas. Quando for necessário, mudar os horários
das celebrações da noite, para garantir a volta dos fiéis às suas residências dentro
do prazo do toque de recolher (cfr. Gov. do Estado - Decr. 0990_Anexo (1) –
Grupo III – Atendimento Presencial Item 42 – Igrejas e templos religiosos)
3. Normas de prevenção: fornecer os insumos necessários para a higienização dos
ambientes e das pessoas que participam das celebrações. (cfr. Gov. do Estado –
Decr. 0990 Anexo II Protocolo Sanitário Padrão) (em anexo)
4. Para evitar aglomerações e confusões, AVISAR antecipadamente os fiéis a
respeito do número permitido de participantes: conforme o tamanho da Igreja
(50%) ou dentro do limite máximo de 50 pessoas incluindo celebrantes e
auxiliares. Poderá ser por ordem de chegada ou de outra forma.
5. Não haverá alguma procissão no Domingo de Ramos. Sugiro que os fiéis sejam
convidados a trazer os seus próprios ramos que, extraordinariamente, serão
abençoados no início das celebrações das Missas ou Celebrações da Palavra.
6. Devido à limitada participação dos fiéis, A COLETA DA CAMPANHA DA
FRANTERNIDADE 2021, em nossa Diocese, FICA TRANSFERIDA PARA O
DOMINGO DE PENTECOSTES, 23 de maio 2021. Lembro que no domingo 25
de abril 2021, a coleta será para a manutenção do nosso Seminário Diocesano.
7. Dentro das possibilidades de cada Comunidade convido a transmitir as
Celebrações através das Redes Sociais para permitir aos fiéis, que não poderão
estar presentes, de acompanhar ficando em casa.
8. NÃO DEIXEM DE CONFERIR E SEGUIR OS DECRETOS DE CADA
PREFEITURA DO ESTADO DO AMAPÁ naquilo que pode ser diferente do
apresentado acima.
Iniciemos com fé e esperança a Semana Santa. Acreditamos que a Vida venceu a morte!
Macapá 26 de março de 2021
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