Protocolo de retomada das celebrações da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora:
“Bem sabemos que o risco ainda não foi superado, mas tendo aprendido a lidar com
ele, agora acreditamos ter chegado o tempo para uma retomada programada e gradual
de atividades necessárias para a vida das paróquias e serviços da Cúria” D. Odilo
“ORIENTAMOS, os padres e demais responsáveis pelas igrejas de nossa Arquidiocese
que, a seu prudente critério, retomem as celebrações com a presença de povo,
observando cuidadosamente as medidas preventivas recomendadas nos textos citados
no início deste parágrafo e colocados no portal da Arquidiocese de São Paulo para o
conhecimento de todos” D. Odilo

a Paróquia decide os seguintes pontos e cuidados:
1. Começaremos as celebrações litúrgicas dominicais com a participação dos
fiéis a partir de 12 de julho; 9h Lúcia e Andréa e às 18h Eunice e Fátima;
2. As celebrações semanais serão da seguinte forma: seg, qua e sex (às 19h) Ir.
Vera, ter e qui (às 9h30) Cida a partir do dia 13 de julho;
3. A entrada será pelo estacionamento do Instituto Dom Bosco, haverá álcool em
gel para a utilização de todos os fiéis;

4. A máscara é de uso obrigatório, em todo o momento da celebração (utilização
correta: cobrindo a boca e o nariz);

5. A saída será realizada pela porta lateral da Igreja, onde haverá álcool em gel
para higienização das mãos;
6. Os fiéis deveram sentar com uma distância mínima de 1,5 metro de outros
fiéis, os bancos estarão marcados nos lugares que poderão ser utilizados;
7. Na entrada será aferido a temperatura do fiel, acima de 37,5 não poderá entrar,
será orientado a retornar a sua casa e tomar as providências necessárias;
8. Na hora da comunhão manter à distância de 1,5 metro na fila, não precisamos
ter pressa;
9. Na sacristia, somente o ministro responsável daquela missa, o qual também
se encarregará de fazer as leituras; o responsável da música entoar o salmo e
as preces.
10. Pessoas do grupo de risco (idosos, portadores de doenças crônicas,
pessoas que tiveram contato com pessoas contaminadas e/ou com
sintomas de gripe) deveram
ão ficar em casa e participar virtualmente.
11. Quantidade por missa, inicialmente no máximo 50 pessoas;
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12. As reuniões e grupos continuam suspensos presencialmente por tempo
indeterminado;
13. Se Puder fique em casa e participe das atividades virtuais;
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