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ATUALIZAÇÃO DO PROTOCOLO DE ORIENTAÇÕES DA ARQUÍ^
SANTARÉM NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-l^S

Caríssimos Padres e Diáconos, Religiosos e Religiosas,
Estimados fiéis leigos de nossa Arquidiocese,
Saudações e votos de saúde e paz!

CONSIDERANDO as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do
Ministério da Saúde, indispensáveis à contenção do novo coronavírus (Covid- 19):

CONSIDERANDO o quadro atual da pandemia na região Oeste do Pará, especialmente no
município de Santarém, com o crescente aumento do número de infectados e mortes, além das
dificuldades atuais do sistema de saúde;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 595/2021 - GAP/PMS, publicado em 31 de janeiro
de 2021, que atualiza as medidas temporárias de enfrentamento da emergência de saúde pública
decorrente do novo Coronavírus no Município de Santarém, em consequência da classificação
do bandeiramento preto - lockdown na região do Baixo Amazonas;

A Arquidiocese de Santarém, ciente de que o momento nos pede união e
solidariedade, e em sintonia com as autoridades sanitárias e de saúde pública, no ensejo de
salvaguardar a saúde e a vida de nossos fiéis, ESTABELECE as medidas abaixo que deverão
ser cumpridas enquanto perdurar a classificação do bandeiramento preto para a região do Baixo
Amazonas, de acordo com os Decretos Estadual e Municipal:

1) Ficam suspensas, temporariamente, as celebrações litúrgicas presenciais (missas,
celebrações da palavra, adorações, novenas, terços, etc.). Os párocos e administradores
paroquiais providenciem a transmissão online das celebrações litúrgicas pelas redes
sociais para que os fiéis possam participar de suas casas e com suas famílias;

2) As celebrações litúrgicas na Catedral Metropolitana continuarão sendo transmitidas pelo
Sistema Arquidiocesano de Comunicação (TV Encontro, Rádio Rural e mídias sociais);

3) Fica suspenso, temporariamente, o atendimento presencial na Cúria Metropolitana, Centro
Arquidiocesano de Pastoral e Secretarias das Paróquias e Áreas Pastorais. O expediente se
dará de modo remoto, por meio de telefones, e-mail ou WhatsApp. Os párocos e
administradores paroquiais, devem, de acordo com a realidade de cada paróquia e/ou área
pastoral, encontrar soluções viáveis a fim de solucionar situações urgentes e emergentes, a
exemplo de pagamentos de contas e demais responsabilidades financeiras e pastorais;
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4) Os presbíteros devem permanecer em suas paróquias e/ou áreas pastorais, proporcionando
aos fiéis atendimento e apoio necessários nesse momento atípico, de modo remoto, por meio
de telefones, e-mail ou WhatsApp e demais redes sociais;

5) Recomendamos ao povo de Deus de nossa Arquidiocese que, diante dos inadiáveis
compromissos económicos da Cúria Metropolitana, paróquias e áreas pastorais, busquemos
manter a fidelidade do Dízimo. Seja disponibilizado aos fiéis, número de conta bancária para
a devida consagração do Dízimo e ofertas.

6) Motivamos o povo de Deus para que nesse momento de recolhimento valorizem os
momentos em família por meio da oração do terço e da leitura orante da Palavra de Deus.

Reforçamos mais uma vez, a importância de se evitar aglomerações, usar máscara
toda vez que sair de casa, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória e
frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato
com superfícies e pessoas. Se cuide e cuide do próximo com muito amor e responsabilidade!

O momento nos pede recolhimento, cautela, obediência e muita oração.
Permaneçamos unidos, pedindo a proteção e intercessão de Nossa Senhora da Conceição,
suplicando bênçãos sobre todo povo de Deus!

Santarém/PA, 01 de fevereiro de 2021.

Dom'lrinou Rortfon, CSJ
Arcebispo Metropolitano
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