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NORMATIZAÇÕES SANITÁRIAS 

PARA O RETORNO ÀS CELEBRAÇÕES EUCARÍSTICAS 
 

 

Em conformidade com o Decreto n° 008 do Arcebispo de Feira de Santana, Dom Zanoni 

Demettino Castro, publicado dia 19/08/20, a Catedral Metropolitana de Sant’Ana, através do Comitê de 

Prevenção e Combate ao Coronavírus, vem por meio desse, informar o retorno às celebrações 

eucarísticas a partir de 30/08/20, tornando pública as seguintes medidas protetivas para efetivo controle 

da COVID-19: 
 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. O uso de máscara, devidamente posicionada cobrindo nariz e boca, é obrigatório para todos que 

estiverem no templo, incluindo a assembleia, equipe celebrativa (comentaristas e canto) e equipes 

de serviço (Pastoral da acolhida (ou aquelas que fizerem as vezes, como jovens e casais), PASCOM, 

Funcionários/Colaboradores da Catedral); 

2. O respeito ao distanciamento de 1,5m entre as pessoas no templo é obrigatório, devendo sempre 

respeitar as orientações da equipe e as sinalizações indicativas no chão; 

3. O acesso ao templo somente será permitido após mensuração da temperatura com termômetro digital 

infravermelho, destacando que somente serão liberadas as pessoas com temperatura igual ou menor 

que 37,7°C; 

4. Após liberação do acesso da temperatura, todos devem aplicar álcool gel nas mãos imediatamente, 

estando disponíveis na entrada da Igreja; 

5. A circulação de pessoas dentro do templo deve ser evitada ao máximo, restringindo-se ao 

deslocamento estritamente necessário até o banco; 

6. Não é permitido nenhum tipo de saudação que envolva contato físico, a exemplo de beijos, abraços 

ou apertos de mãos; 

7. Evitar ao máximo tocar em superfícies de contato por ser um importante veículo de contaminação, 

assim como não levar as próprias mãos aos olhos e boca ao longo da celebração; 
8. Não portar acessórios, a exemplo de bolsas, papéis, anéis e relógios por representarem um importante 

veículo de transmissibilidade; 

9. Deve ser desencorajado o uso de celular no templo por representar um importante veículo de 

transmissibilidade e, caso seja utilizado, aplicar posteriormente álcool isopropílico 70%, sob 

responsabilidade do fiel na sua residência. Compartilhamento de celulares não será permitido sob 

nenhuma hipótese, nem para registro fotográfico, filmagem, envio de mensagens ou chamada de voz 

ou vídeo; 

10. Desestimula-se que pessoas com fatores de risco para a COVID-19 frequentem as celebrações 

eucarísticas, sendo elas - idade maior que 60 anos; fumantes; portadores de doença cardíaca; 

portadores de doenças respiratórias (ASMA, DPOC, Fibrose cística, displasias 

broncopulmonares); portadores de doenças renais crônicas, inclusive quem faz diálise; 

portadores de imunossupressão (HIV, quimioterapia, radioterapia); transplantados de órgãos 

sólidos e de medula óssea; portadores de doenças cromossômicas (Síndrome de Down); 

portadores de Diabetes; 

11. É terminantemente proibida a presença de pessoas com sintomas gripais no templo como por 

exemplo coriza, congestão nasal, espirros, tosses, cefaleia (dor de cabeça), mialgia (dor no corpo) 

ou dispneia (falta de ar), devendo essas buscarem orientações médicas; 

12. Aconselhável que cada pessoa leve consigo um pequeno frasco de álcool gel para aplicação frequente 

ao longo das celebrações, uma vez que ocorrerá contato inevitável com algumas superfícies, 

evitando de tal forma circulação excessiva para uso do totem dispenser de álcool gel que se encontra 

no templo. 
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DA ESTRUTURA LOCAL 
 

13. A Catedral Metropolitana de Sant’Ana terá a lotação de 76 pessoas como capacidade máxima para 

ocorrer as celebrações eucarísticas, podendo posteriormente ajustar usando o coro e a área externa; 

14. A Igreja Catedral terá sinalização no chão determinando o distanciamento das pessoas a ser cumprido 

rigorosamente, assim como o sentido do fluxo de forma unidirecional que SEMPRE deverá ser 

atentado; 

15. Os bancos das Igrejas da Paróquia terão sinalizações informando quais assentos estarão disponíveis 

para uso, DEVENDO SER CUMPRIDA RIGOROSAMENTE a identificação; 

16. Álcool gel estará disponível na entrada da Igreja para higienização das mãos; 

17. Não será permitido uso do bebedouro, pois esse estará inativo por ser considerado superfície de 

contato importante como veículo de transmissão, portanto, aconselha-se que, em sendo muito 

necessário, cada pessoa leve sua própria garrafa de água; 

18. Os banheiros das Igrejas estarão fechados durante as celebrações, uma vez que é um espaço de uso 

coletivo que envolve contato de secreções, gotículas e aerossóis, representando o maior veículo de 

transmissão da COVID-19. 
 

 

DA HIGIENIZAÇÃO DOS TEMPLOS 
 

19. A Catedral de Sant’Ana será higienizada frequentemente com limpeza geral minuciosa e criteriosa 

semanalmente, utilizando água, sabão e solução de hipoclorito de sódio a 0,1% (água sanitária); 

20. Entre as celebrações, será realizada a higienização das superfícies de contato utilizando os 

produtos determinados pela ANVISA na Nota Técnica 47, sendo assim descritos: 

a. Os objetos frequentemente tocados, por exemplo, interruptores de luz, maçanetas, 

corrimãos, mesas, telefones, controles remotos, teclados, podem ser desinfetadas com 

álcool 70% ou desinfetantes de uso doméstico; 

b. Para equipamentos eletrônicos, como telefones celulares, computadores, microfones, 

devem ser utilizados panos umedecidos com álcool isopropílico 70%. Atentar para o fato 

que trata de uma substância MUITO INFLAMÁVEL, não devendo ser utilizado próximo 

às fontes de ignição de fogo como chamas ou produtores de faíscas; 

c. Para superfícies duras, como pisos, deve ser utilizado luvas descartáveis para limpeza e 

desinfecção. As luvas devem ser descartadas após o uso e as mãos imediatamente lavadas 

após o retiro das luvas; 

d. Para higienização imediata dos bancos, será utilizada a solução de hipoclorito de sódio a 

0,1% (água sanitária) diluída na concentração de 2 ½ colheres de sopa para 1 litro de água 

ou solução de alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1% diluída na 

concentração de 2 colheres de sopa para 1 litro de água. Essa solução será aplicada com 

panos umedecidos antes e logo após o término da celebração; 

e. A solução de hipoclorito na diluição acima mencionada deve ser utilizada assim que 

preparada, devendo ser desencorajado o preparo em grande quantidade, uma vez que é 

degradada pela luz. Caso ainda reste parte da solução preparada, esta deve ser armazenada 

em frasco opaco. Nunca misturar a solução com outros produtos, pois pode desencadear 

reações químicas indesejáveis e perigosas. Não manipular estes produtos caso tenha 

alergia a estes. É aconselhável o uso de luvas e máscara para manuseio seguro destes 

produtos, pois são corrosivos à pele, olhos e mucosas; 

f. Após aplicação dos produtos nas superfícies de contato, orienta-se aguardar 

aproximadamente 5-10 minutos para seu efeito efetivo; 

g. Não devem ser usadas vassouras e/ou esfregões secos para desinfecção de superfícies e 

objetos, pois as partículas contaminadas podem ser veiculadas no ar e atingir outras 

superfícies e objetos. 
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DAS AÇÕES DOS FUNCIONÁRIOS DA IGREJA 
 

21. Será de responsabilidade dos funcionários da Igreja (durante os domingos e missas festivas alguns 

voluntários, profissionais de saúde da paróquia dará apoio), mensurar a temperatura dos fiéis para 

acesso ao templo; 

22. Todos os funcionários da Igreja, além do uso da máscara devidamente posicionada cobrindo nariz e 

boca, deverão utilizar face shield para atendimento ao público durante as celebrações;  

23. Será de responsabilidade dos funcionários da Igreja, informar ao fiel que não será permitida a entrada 

no templo quando completar a capacidade máxima de lotação do espaço físico previamente 

determinado; 

24. Será de responsabilidade dos funcionários da Igreja, borrifar o álcool isopropílico 70% nos 

microfones da equipe celebrativa, devendo fazer a lavagem das mãos, de forma adequada, 

imediatamente antes e depois dessa ação; 

25. Será de responsabilidade dos funcionários da Igreja garantir, cuidar e orientar para que tanto ao 

Presbitério, quanto à Sacristia os fiéis e os visitantes não tenham acesso; 

26. Será de responsabilidade dos funcionários da Igreja fazer com que a Catedral esteja bem arejada, e 

garantir que só tenham acesso ao Atrio, e consequentemente à Catedral pelo lugar determinado, seja 

no Domingo pelo portão central, como durante a semana pelo portão lateral; 

27. Será de responsabilidade dos funcionários da Igreja, a higienização da Igreja Catedral de Sant’Ana, 

seguindo rigorosamente as orientações acima descritas. 

 

DO ACESSO DOS FIÉIS AO TEMPLO 
 

28. Será feito através de um agendamento prévio no site ou no aplicativo da paroquia, havendo a 

necessidade do comprovante com o QR code gerado ao finalizar o agendamento; 

29. O(a) fiel deve chegar 30 minutos antes da Missa para ser submetido a todos os protocolos de 

segurança; 

30. O acesso dos fiéis será realizado, através da entrada central da igreja, mediante a 

apresentação do QR code (disponibilizado no agendamento) e confirmação do sistema.; 

31. O(a) fiel, ao chegar ao templo, não deve mudar a disposição dos acentos; 

32. Não  deve  ser  realizada  qualquer  espécie  de  aglomeração  para  acesso  aos templos, buscando 

o senso de responsabilidade de cada fiel em participar da celebração em horários flexíveis 

disponibilizados pela Paróquia, entendendo que, no contexto Pandemia, faz-se necessário a reflexão 

individual para se ajustar ao “novo normal” de convívio coletivo, assim como as prioridades 

estabelecidas no fortalecimento da fé. 

 

DOS HORÁRIOS DAS CELEBRAÇÕES NA PARÓQUIA 
 

33. Na Catedral Metropolitana de Sant’Ana: 

a. Domingo: 7h – 10h – 17h  

b. Segunda-feira: 17h 

c. Terça-feira: 12h – 17h 

d. Quarta-feira: 17h 

e. Quinta-feira: 17h 

f. Sexta-feira: 17h 

g. Sábado: 17h 

 

DA EQUIPE CELEBRATIVA 

 
34. Todos os cuidados de precaução como a lavagem simples de mãos pela equipe celebrativa, antes da 

missa e após o término da missa, precisam ser reforçados e cumpridos RIGOROSAMENTE; 

35. Os leitores, logo após proclamação da palavra, precisam RIGOROSAMENTE também nesse 

momento fazer a lavagem novamente das mãos; 
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36. A aplicação de álcool isopropílico 70% nos microfones, antes e depois das celebrações, precisa 

ser reforçado e RIGOROSAMENTE mantido; 

37. A equipe celebrativa de músicos será composta por no máximo cindo pessoas no Canto (incluindo 

o salmista) ou, aceitável seis pessoas se, além do salmista, um outro membro for um dos leitores. 

SOB NENHUMA HIPÓTESE, será aceito mais de cinco pessoas no Canto, pois os espaços estarão 

demarcados com cumprimento RIGOROSO do distanciamento de 1,5 metro; 

38. Quando a equipe de músicos tiver apenas 4 pessoas, será permitido os dois leitores distintos, 

respeitando o distanciamento de 1,5 metro; 

39. O uso da máscara será OBRIGATÓRIO para todos da equipe celebrativa, incluindo os sacerdotes, 

comentaristas e leitores, não devendo ser retirada em nenhuma ocasião, assim como atentar para o 

ajuste frequente do posicionamento correto caso se desloque com as falas; 

40. TODOS os músicos deverão se manter de máscaras durante toda a celebração, não podendo ser 

retirada em nenhum momento, nem mesmo quem estiver cantando. Atentar para o ajuste frequente 

do posicionamento correto caso se desloque com o cantar das músicas; 

41. A equipe da PASCOM será reduzida EXCLUSIVAMENTE a três pessoas, evitando ao máximo 

circulação desnecessária. Durante toda a transmissão, o uso da máscara devidamente posicionada é 

OBRIGATÓRIO; 

42. As equipes celebrativas continuarão reduzidas, contemplando o quantitativo de dois ministros e um 

coroinha, exceção feita nas missas dominicais nas quais deverão ter três ministros. Manter as 

pessoas fixas, o máximo possível nas celebrações, para internalização das normativas de forma 

sistematizada, adequando-se ao protocolo com mais facilidade; 

43. Todos da equipe celebrativa não podem usar adornos nas mãos e punhos, a exemplos de anéis, 

alianças, relógios ou pulseiras, pois esses diminuem drasticamente a efetividade da lavagem das 

mãos, sendo um veículo de transmissibilidade; 

44. Todos os microfones da celebração precisam ser individualizados, sendo um do celebrante, um do 

comentarista, um de cada leitor e os do canto. Os microfones, SOB NENHUMA HIPOTESE, devem 

ser compartilhados durante a celebração; 

45. Antes do começo da celebração, todos os microfones devem ser limpos com panos umedecidos 

com o álcool isopropílico 70%, devendo permanecer desligados por 5-10 minutos após aplicação e, 

somente ser manipulado por quem ficará com aquele microfone específico. O uso da capa de 

proteção lavável individualizada será uma alternativa para não borrifar o álcool diretamente nas telas 

de proteção dos microfones; 

46. A pessoa responsável pela primeira leitura, ao chegar ao ambão pegará o microfone número 1 do 

dispositivo, ao final recolocará no mesmo lugar; 

47. O segundo leitor pegará o microfone 2 no pedestal e ao final recolocará no mesmo lugar; 

48. O ministro ordenado na leitura do evangelho usará o microfone sem fio específico dele; 

49. Os microfones fixos, de uso comum que ficam no ambão e o de pedestal utilizado na oração 

eucarística, ficarão durante esse período inativos, mantendo apenas os microfones individualizados 

mencionados; 

50. Antecedendo o início da celebração, os ministros deverão tomar todos os cuidados de precaução 

como a lavagem das mãos para posterior limpeza da ambula com álcool 70% e seleção de partícula 

a ser consagrada, além de arrumar a credencia, seguida de posterior lavagem das mãos para começo 

da celebração; 

51. Antes do manuseio da chave do sacrário, o ministro deverá aplicar álcool gel para abrir o sacrário. 

Após devolver a ambula para o sacrário e fechar, o ministro deve realizar a lavagem das mãos com 

água e sabão de forma adequada, uma vez que, internamente ao sacrário, existem tecidos cujo contato 

é inevitável como fonte de contaminação; 

52. O celebrante durante a missa aplicará o álcool gel, que estará na credencia ao lado do altar, nos 

seguintes momentos: 

a. após encerrar a oração dos fiéis; 

b. após purificação da mãos, depois da preparação do altar; 

c. antes da distribuição da comunhão própria antes de distribuir; 
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d. após término da comunhão antes da oração pós comunhão. 

53. No momento da distribuição, imediatamente antes de receber a comunhão, o fiel deverá aplicar 

álcool gel nas mãos e, de pé no seu lugar, aguardar e receber a sagrada comunhão, destacando que 

não será permitida distribuição em duas espécies, nem ofertar na boca. Todos receberão o corpo de 

Cristo nas mãos; 

54. A distribuição da comunhão para as pessoas da equipe do canto deverá ser feita por último, 

destacando que essas deverão aplicar álcool gel nas mãos que estará disponibilizado junto a elas; 

55. Ao término da celebração, todos os microfones devem ser retirados dos cabos e entregue aos 

funcionários para higienização com álcool isopropílico 70% para serem guardados; 

56. Ao término de toda a celebração, todos da equipe celebrativa devem lavar suas mãos 

RIGOROSAMENTE com a técnica adequada. 

 

DO COMPORTAMENTO DOS FIÉIS NOS RITOS DA CELEBRAÇÃO 
 

57. Não será permitido a retirada da máscara em nenhum momento; 

58. As ofertas devem ser feitas nos locais apropriados (gazofilácios) no início ou final das celebrações, 

preferencialmente ao final, para evitar manipulação de dinheiro e depois tocar em outras superfícies 

de contato, aumentando o risco de contaminação. Após depositar as ofertas, aplicar álcool em gel; 

59. Durante o ofertório, as pessoas devem continuar nos seus lugares para que não ocorra formação de 

filas e/ou circulação desnecessária das pessoas no templo, sendo essa situação um importante veículo 

de transmissibilidade; 

60. Durante a comunhão os fiéis que estiverem participando da Missa não devem sair do lugar; o 

ministro irá ao encontro de cada fiel que desejar receber a Santa Eucaristia. Assim, os que forem 

receber a Santa Comunhão devem permanecer de pé, com máscara e receber nas mãos; 

61. Aconselha-se uso de lenços descartáveis para controle das emoções relacionadas ao enxugar de 

lágrimas, atrelado a um pequeno saco plástico para desprezo que deverá posteriormente ser feito pelo 

próprio fiel em local apropriado. Não se deve utilizar lenços de pano durante as celebrações; 

62. Ao término da celebração, todos devem, de forma ordenada, respeitando o distanciamento, as 

orientações da equipe e a sinalizado no chão, saírem do templo imediatamente, evitando quaisquer 

espécies de aglomerações ou confraternizações entre amigos. Essa ação, não somente, favorece a 

dispersão, como também para que a higienização do espaço seja imediatamente realizada para a 

celebração subsequente. 

 

 

Confiantes e esperançosos de dias cada vez melhores para nossa humanidade, que se façam cumprir 

as determinações acima descritas, objetivando um bom transcorrer das celebrações na nossa Paróquia e 

a preservação de vidas. Com cuidado e responsabilidade vamos tentando voltar a normalidade, na 

esperança de que dias melhores estão por vir. 
 

 

 

Dom Zanoni Demettino Castro 

Arcebispo Metropolitano de Feira de Santana 
 

 

 

 

Dr. Rinaldo Antunes Barros 

Comitê Arquidiocesano de Prevenção e 

Combate ao Coronavírus 
 

Pe. Arivaldo Aragão Vitória 

Pároco da Catedral Metropolitana de Sant’Ana 
 

 

Pe. Aristóteles da Silva 

Vigário Paroquial da Catedral de Sant’Ana 
 

 

Pe. Edmilson da Silva  

Vigário Paroquial da Catedral de Sant’Ana

 


