
 
DIOCESE DE JUAZEIRO – BAHIA 
ORIENTAÇÕES ÀS PARÓQUIAS SOBRE A                       

PREVENÇÃO DO CORONAVÍRUS  
  

Caros Diocesanos, 

Paz e bem!  

 

Tendo presente o objetivo geral da Campanha da Fraternidade que ora iniciamos:  

“Conscientizar, à luz da Palavra de Deus, para o sentido da vida como Dom e 

Compromisso, que se traduz em relações de mútuo cuidado entre as pessoas, 

na família, na comunidade, na sociedade e no planeta, nossa Casa Comum”,  

Somos convocados, dentre outras importantes ações, a dedicarmos maior atenção aos 

cuidados para com a saúde.  

Diante da difusão do novo CORONAVÍRUS (COVID 19) no mundo, com a confirmação dos 

primeiros casos no Brasil e considerando que todos têm responsabilidade de evitar 

circunstâncias que facilitem o contágio, solicitamos às paróquias que tomem as seguintes 

medidas até mandarmos dizer o contrário: 

1. Evitar o aperto de mão durante a acolhida aos fiéis; 

2. Não dar as mãos ao rezar o Pai-Nosso; 

3. Omitir o abraço da paz; 

4. Distribuir a Comunhão somente sob uma espécie, diretamente nas mãos dos fiéis,  

que devem comungar diante do Ministro.  

A isto, acrescentamos as “medidas de prevenção” recomendadas pelas autoridades sanitárias: 

1. Higienizar as mãos muitas vezes com água e sabão ou álcool gel; 

2. Utilizar lenço descartável para a higiene nasal; 

3. Proteger com lenços (preferencialmente descartáveis a cada uso) a boca e o nariz 

ao tossir ou espirrar  

4. Evitar tocar no nariz ou boca, após o contato com superfícies; 

5. Manter os ambientes bem ventilados; 

6. Evitar contato próximo a pessoas que apresentam sinais da doença; 

7. Orientar para que o doente evite sair de casa enquanto estiver em período de 

transmissão da doença; 

8. Evitar locais com multidão; 

9. Repouso alimentação balanceada e ingestão de líquidos.  

Contamos com os membros do nosso clero e de todos os fiéis diocesanos para que acolham e 

comuniquem estas importantes medidas, mantendo para cada pessoa humana o olhar de 

cuidado à luz dos ensinamentos do Evangelho. 

 

Juazeiro-BA, 28 de fevereiro de 2020 

 

 

Dom Beto Breis, ofm. 

Bispo Diocesano 


