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CONSIDERAÇÕES DOS PRESBÍTEROS DA ÁREA CARIACICA/VIANA SOBRE A RETOMADA DAS 
MISSAS/CELEBRAÇÕES DA PALAVRA COM PRESENÇA DE FIÉIS 

 

Em reunião dos Presbíteros da Área Pastoral Cariacica/Viana, realizada na manhã do dia 28 de 
julho de 2020, com a participação dos Párocos, dos Administradores Paroquiais e dos Vigários 
Paroquiais, considerando: 

 A Carta Circular AM/Ci 111/2020, datada de 29/06/2020, na qual o Sr. Arcebispo 
Metropolitano de Vitória, Dom Frei Dario Campos, ofm, recomenda a reabertura 
gradual dos Templos – de forma cuidadosa e prudente – para a realização de Missas e 
Celebrações da Palavra; seguindo as normas de higiene e segurança indicadas pelos 
Órgãos de Saúde (Estaduais e Municipais); bem como o zelo e o cuidado para com a 
vida das pessoas; 

 O Decreto do Governo do Estado do Espírito Santo que insere a Igreja na Categoria de 
atividade essencial; 

 A Lei Municipal nº 6.073, de 07/07/2020 e publicada no Diário Oficial do dia 
09/07/2020, que dispõe sobre a permissão de reabertura e sobre as regras de 
funcionamento de templos e demais atividades religiosas em tempos de pandemia no 
Município de Cariacica-ES; 

Nós, os Presbíteros, tendo invocado a Luz do Espírito Santo de Deus, refletimos, ponderamos e 
decidimos, para o bem espiritual dos fiéis, que as Paróquias desta Área Pastoral 
Cariacica/Viana (orientadas por seus respectivos Párocos/Administradores Paroquiais) 
retomarão gradualmente a Celebração da Santa Missa e a Celebração da Palavra de Deus com 
a presença de fiéis, à partir de agosto/2020. Para tanto, deverão considerar as normas 
propostas nos Decretos, Leis e Orientações acima citadas, bem como a realidade própria de 
cada região paroquial. 

Que a Virgem da Penha, a Senhora da Conceição Imaculada, a Senhora da Vitória, e São João 
Batista intercedam a Jesus, Nosso Mestre e Senhor, para que neste tempo de adaptações 
possamos responder, como Igreja, ao Apelo Missionário por uma Evangelização sempre nova e 
adequada ao nosso tempo. 

 

Presbíteros da Área Pastoral Cariacica/Viana 

 

 

 


