
 

 

 

ORIENTAÇÕES PASTORAIS  

NOVO DECRETO DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS   

  
Na noite de 23 de abril de 2020, o Município de Montes Claros publicou novo 

decreto, nº 4030/2020, com novas orientações acerca do isolamento que deve ser praticado 
pela população. Nesse novo decreto há expressa previsão para a realização de celebrações 
religiosas presenciais em, no máximo, um dia por semana, com algumas restrições.   

 
Assim, considerando as novas orientações do Município de Montes Claros, 

recomendo que: 
 

a) Seja observado, rigorosamente, o número máximo de participantes por 

celebração, ou seja, 30 pessoas; 
 

b) Atentem no tempo máximo disponível para cada celebração, ou seja, 45 

minutos; 
 

c) Seja demarcado no chão ou por outro meio, o espaçamento de quatro metros 

que deverá existir entre os grupos familiares que coabitarem;   
 

d) No dia eleito para acontecer as celebrações, sejam observados horários 

alternados e intervalos entre eles de, no mínimo, 01 hora entre o final de uma celebração 

e o início da outra, de modo que não haja aglomerações no interior dos templos e nas 

imediações dos mesmos; 
 

e) Todas as paróquias e respectivas comunidades que tiverem condições de 

atender essas orientações deverão disponibilizar água, sabão e álcool gel 70%, para uso 

pelos fiéis; 
 

f) Os fiéis devem ser orientados acerca da proibição de contato físico no interior 

dos templos, assim também a aglomeração nas proximidades das igrejas;  

 

g) O acesso ao interior de nossas igrejas seja permitido apenas com uso de 

máscara de proteção facial. 

 

Finalmente, para fins de aplicação desse decreto, determino o domingo para as 

celebrações presenciais. As celebrações dos demais dias da semana deverão ocorrer como 
vinham acontecendo, apenas com reduzida equipe celebrativa.   

 
 

Atenção: as paróquias localizadas em outros municípios deverão observar a 

normativa da autoridade sanitária local. 

 

O Arcebispo pede ao Povo de Deus a devida compreensão para as novas 

orientações, evitando assim a disseminação em massa da COVID-19. 

 

Com a proteção de Maria, Mãe da Igreja, de São José, seu beatíssimo esposo e 

do mártir São Sebastião, o Senhor Deus nos proteja, nos guarde e nos abençoe. 

 

Montes Claros, 24 de abril de 2020. 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano 


