
São Paulo, 24.06 2020 

Aos Bispos Auxiliares, 

Padres e Diáconos e Leigos 

da arquidiocese de São Paulo 

Caríssimos: 

Mais uma vez lhes escrevo para tratar da atuação da nossa Igreja em São Paulo em 
tempos de pandemia de COPVID 19. Já estamos há três meses “de quarentena”, com 
nossas atividades religiosas, pastorais e administrativas presenciais reduzidas ao 
mínimo, colaborando com o esforço coletivo para evitar o contágio com o novo 
Coronavírus e a pandemia de COVID 19. Apesar disso, a pandemia espalhou-se e 
muitas pessoas, lamentavelmente, foram infectadas, ficaram doentes e tantas também 
perderam a vida. Somos solidários com todas as pessoas, famílias e grupos que foram 
duramente golpeados por essa imensa crise sanitária. 

Durante esse período, fizemos nossas celebrações sem a presença do povo, 
transmitindo-as pelas mídias sociais e os meios de comunicação. Muitas outras 
atividades pastorais, sobretudo caritativas e solidárias, foram organizadas de maneira 
virtual, e continuam a ser feitas, sobretudo em benefício dos doentes e dos pobres. 
Nossos expedientes e escritórios paroquiais, bem como a Cúria, tiveram os serviços 
reduzidos ao mínimo indispensável; tivemos a preocupação de preservar a saúde de 
nossos colaboradores mais próximos e também seus empregos. E era importante 
preservar a saúde dos sacerdotes, muitos dos quais fazem parte do grupo de risco. 

Bem sabendo 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 de Cúria, importantes para a 
relação do povo com a Igreja e vice-versa. De fato, na cidade de São Paulo, serviços de 
escritório, além de outros serviços e atividades econômicas, já estão sendo retomados, 
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mediante a aprovação de protocolos específicos pela Prefeitura Municipal. Nossa Cúria 
e os expedientes paroquiais são equiparados a escritórios. 

Por isso, uma Comissão integrada por representantes das Dioceses e Eparquias da área 
do município de São Paulo, designados pelos respectivos bispos diocesanos, elaborou 
uma proposta de Protocolo para a retomada dos trabalhos nos escritórios da Igreja 
Católica em São Paulo. O Protocolo foi aprovado pela Prefeitura e está à disposição de 
todos no portal da Arquidiocese (www.arquisp.org.br) 

Assim, observando estritamente o disposto nesse Protocolo, e seguindo as orientações 
ulteriores preparadas pelos responsáveis da administração de nossa Mitra 
Arquidiocesana, podemos, a partir de 29 de junho de 2020, retomar o serviço dos 
expedientes paroquiais e da Cúria, que também envolvem as atividades das 
coordenações pastorais, Chancelaria, Departamentos de Administração, Jurídico, 
Contabilidade e de Arquitetura, além dos serviços do Tribunal Eclesiástico. 

Compartilho a gestão dessa retomada dos serviços com os Bispos Auxiliares, os 
Procuradores da Mitra Arquidiocesana, os Coordenadores de Pastoral e os Ecônomos na 
Arquidiocese e Regiões Episcopais. As disposições aqui apresentadas sejam repassadas 
a todos os Párocos e aos demais responsáveis para tornar operativas as indicações do 
Protocolo em toda a nossa Arquidiocese. Recomendo a sua observância conscienciosa, 
para a retomada gradual e segura das atividades que são objeto deste Protocolo, tendo 
sempre o cuidado de proteger a saúde dos nossos colaboradores e de toda a população. 

Muitos insistem em perguntar: quando o povo poderá participar novamente das 
celebrações em nossas igrejas? Compreendo bem o desejo sincero de muitos, de 
voltarem à participação presencial da Eucaristia, dos demais Sacramentos e celebrações 
da Igreja. Em nossa Arquidiocese, até o presente, mantivemos a orientação firme para 
que se evitassem as aglomerações de povo, para não favorecer o contágio com o 
Coronavírus. Agradeço as paróquias que, de modo geral, seguiram essa orientação, 
colaborando para preservar a saúde da população e valorizando a vida das pessoas. 

Agora, levando em conta as “Orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) para as celebrações no contexto da pandemia de COVID 19”, de 21 de maio de 
2020, bem como o “Termo de Cooperação para o funcionamento de igrejas, templos 
religiosos e afins”, firmado em 28 de abril passado entre a Prefeitura de São Paulo e um 
grupo de Vereadores da Câmara Municipal; levando em conta as conhecidas 
recomendações das Autoridades Sanitárias sobre a prevenção do contágio com o novo 
Coronavírus; tendo em vista as necessidades religiosas e espirituais do povo e também o 
indispensável apoio às iniciativas de solidariedade e ajuda aos muitos necessitados que 
procuram nossas igrejas e comunidades, 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 (ww.arquisp.org.br) para o conhecimento de todos. 

De toda maneira, não se deixe de seguir transmitindo regularmente as celebrações pelas 
várias mídias, para que as pessoas impedidas de irem à igreja, ou aconselhadas a 
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permanecerem ainda em suas casas, também possam acompanhar as celebrações e unir-
se pela fé à Igreja que, a toda hora e em toda parte, adora, louva, agradece, escuta e 
suplica a Deus, alimentando e testemunhando sua fé, esperança e caridade. 

Tenhamos grande paciência, caridade e misericordiosa compreensão uns para com os 
outros, pelas ansiedades, impaciências e fragilidades recíprocas. O Espírito de Deus nos 
assista e dê coragem! Deus guarde a todos no seu amor e os abençoe! 

   

Odilo Pedro Scherer 

Arcebispo de São Paulo

 3


