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DECRETO DE DISPENSA E DEMAIS NORMAS 
Aos que este nosso decreto virem, paz e benção na força do Divino Espírito Santo. 
Tendo em vista as orientações dos órgãos de saúde, diretivas do governo do Estado do Paraná, 

do ministério da saúde e sobretudo as indicações da OMS quanto a pandemia da COVID-19; 
Tendo consciência da necessidade dos fiéis de receberem frequentemente e frutuosamente os 

sacramentos, porém considerando atitudes de prudência e cuidado para com a saúde; 
De acordo com a competência de dispensar expressa nos cânones 85 e 87§1, e emanar 

legislação particular segundo o cânone 8 §2;  
Ponderadas as causas justas e razoáveis em vista de evitar a propagação do contágio da COVID-

19, 
DECRETO 

1. A DISPENSA de todos os fiéis leigos, diáconos e religiosos(as) com domicílio ou quase-
domicílio no território da Diocese de Jacarezinho de cumprirem com a obrigação de participar da 
Santa Missa aos domingos conforme determina o cânone 1247. 

2. Que os padres da Diocese de Jacarezinho presidam celebrações eucarísticas diárias sem 
a participação do povo conforme o cânone 906, pelo descanso eterno dos que morreram, conforto 
dos que choram, cura aos doentes, paz aos moribundos, força aos que trabalham na saúde e 
outras áreas essências, sabedoria aos governantes e pela superação deste quadro calamitoso. 

3. Continuam suspensas as missas públicas em todas as Igrejas Paroquiais, Santuários e 
as Igrejas que estejam sob responsabilidades das Paróquias (“capelas”).  

4.  Que apenas os Santuários e as Igrejas Paroquiais se mantenham abertas, arejadas e 
higienizadas durante às manhãs e tardes de todos os dias da semana para oração privada dos 
fiéis, observados os cuidados preventivos e todas as orientações dos órgãos estatais. Os que não 
puderem cumprir com tais cuidados devem manter fechada a Igreja ou Santuário.    

 
Oriento ainda que os fiéis acompanhem as celebrações eucarísticas através dos meios de 

comunicação. Recordo que esta dispensa e normas tem o objetivo de evitar a propagação da COVID-19 
através do isolamento social, desse modo, exorto que seja evitada a aglomeração de pessoas e 
circulação desnecessária.   

Para que os sacerdotes presidam celebrações privadas sem a presença dos fiéis observe-se a 
seguinte norma da Instrução Geral do Missal Romano n. 211 da 2o. Edição Típica: "Não se faça a 
celebração sem ministro, ou ao menos de um fiel, a não ser por causa justa ou razoável. Nesse caso, 
omitem-se as saudações e a benção no final da missa". No caso de missas transmitidas pelos meios de 
comunicação, dê-se a benção final aos fiéis que acompanham por tais meios.  

Desse modo, estas normas devem ser cumpridas em todas às Paróquias e Santuários da Diocese 
de Jacarezinho, mesmo em lugares onde tenha sido obtida algum tipo de autorização da administração 
municipal.  

Este Decreto passa a vigorar a partir do dia 23 de maio de 2020, inclusive. Seu efeito se 
estende até dia 26 de junho de 2020, inclusive. O mesmo deve ser cumprido integralmente e 
poderá ser alterado ou revogado em qualquer tempo, conforme às necessidades.  

 

 Publique-se, cumpra-se e arquive-se.    
 Dado e passado na Cúria Diocesana de Jacarezinho, aos vinte e dois dias do mês de maio do ano 
de dois mil e vinte, mês dedicado a Bem-Aventurada Virgem Maria.      

In fortitudine Spiritus, 
 

 
 
        Dom Antonio Braz Benevente                              Pe. Alex de Oliveira Nogueira 
      Bispo Diocesano de Jacarezinho                                          Chanceler 
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