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NOTA SOBRE MISSAS PRESENCIAIS  
A todo o Povo de Deus do Município de Blumenau 

  
“Nos alegramos de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância, 

a constância leva a um caráter aprovado, o caráter aprovado desabrocha em esperança. 
E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações 

pelo Espírito Santo que nos foi dado”. Rm 5, 3-5 
  

No último 28/07/2020, diante da situação gravíssima da pandemia da COVID-19 em 
Blumenau, emitimos NOTA confirmando o que determinamos a 14 de julho de 2020. 

CONSIDERANDO o DECRETO do Prefeito de Blumenau de 27/07/2020, onde 
possibilitou que as Igrejas poderiam celebrar presencialmente um dia por semana e, no caso 
da Igreja Católica, aos domingos; 

CONSIDERANDO o ANÚNCIO feito pela Prefeitura de Blumenau a 12/08/2020, 
pelo fato da região ter saído da situação de RISCO GRAVÍSSIMO para a COVID-19, para 
RISCO GRAVE, conforme classificação do Governo do Estado, possibilitando as Igrejas de 
funcionarem normalmente, mantendo a lotação em no máximo 30% e todas as medidas de 
prevenção; 

CONSIDERANDO o PARECER dos Párocos e Administradores Paroquiais das 
Paróquias Católicas do Município de Blumenau; 

DETERMINAMOS que, a partir do dia 15 de agosto de 2020, em todas as nossas paróquias 
de Blumenau, nas Igrejas Matrizes, sejam realizadas Missas Presenciais, somente aos sábados e 
domingos, obedecendo todas as normas de prevenção determinadas pelas autoridades 
competentes. 

Celebrando neste dia Santa Dulce dos Pobres, possamos continuar atravessando este 
deserto com sua inspiração: “O amor supera todos os obstáculos, todos os sacrifícios. Por mais que 
fizermos, tudo é pouco diante do que Deus faz por nós”.  

Blumenau, 13 de agosto de 2020. 
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