
 

Juiz de Fora, 1º de agosto 2020. 

Caríssimos e estimados irmãos em Cristo Jesus, paz e bem. 

Salve Rainha! 

Estamos num tempo muito especial, em todo o mundo, por causa da inesperada e 

perigosa pandemia da Covid 19. Sendo, atualmente, possíveis algumas breves 

flexibilizações em vários lugares, incluindo a retomada de algumas atividades 

celebrativas nas igrejas, venho, por meio desta, oferecer algumas orientações, em 

observância precisa das normas e determinações estabelecidas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), Secretarias e Governos locais. 

Recordemos que devemos continuar muito atentos aos mínimos detalhes de 

prevenção e cuidados, pois a PANDEMIA AINDA NÃO FOI ELIMINADA, pelo contrário, 

ela continua muito perigosa e causando mortes. 

1º) Em muitos lugares, onde as normas da Prefeitura Local já permitem celebrações 

com número fixo de pessoas, ou em proporcionalidade ao tamanho do espaço, o 

TERÇO DOS HOMENS já está sendo rezado em grupos. Verifique na sua cidade quais 

são a orientações municipais e, se for o caso, convide os Homens do Terço para 

reiniciar a oração semanal de forma presencial. Porém, não faça isso sem antes 

procurar o Pároco ou o Padre responsável pela igreja, para ouvir suas orientações. 

2º) No caso de reiniciar o TERÇO DOS HOMENS em grupos, é necessário que cada um 

esteja imbuído do verdadeiro amor a Deus e ao próximo, que prevê o não contágio e a 

boa convivência fraternal, e esteja disposto a observar as normas seguintes. 

3º) Na oração do Terço de forma presencial, todos usem máscara em tempo integral. 

4º) Haja nas portas da igreja alguém que ofereça álcool gel para a higienização das 

mãos. 

5º) Se possível, haja também algum tipo de tapetes químicos nas portas. 

6°) Cada um fique afastado do outro no mínimo um metro e meio de distância, seja 

para os lados, seja para frente e para trás. 



7º) Cumprimentar gentilmente os colegas somente à distância, nunca usando o aperto 

de mãos nem abraços. Quando tiver de conversar, fique distante ao menos um metro 

e meio, faça-o rapidamente e não tire nunca a máscara.  

8º) Evitar a distribuição de livros, folhetos, terços ou quaisquer outros objetos. Se tiver 

de fazê-lo por necessidade, tome o cuidado de higienizar um por um, com álcool, no 

momento da entrega. 

9º) Reduzir o tempo do encontro. O ideal é que não ultrapasse 40 minutos. 

10º) Para não haver aglomeração, quando o número dos participantes for muito 

grande, divida a turma em grupos menores e em dias diferentes. 

11º) Os membros de grupos de risco continuem fazendo suas orações em casa, pois o 

grupo rezará por eles. 

12º) Pode-se cantar, mas evite muitos cânticos, pois assim não se espalha as gotículas 

pelos ares. Os cantores fiquem bem separados uns dos outros. 

13º) Se forem fazer uso do microfone, que não fique passando-o de mão em mão e 

que seja bem higienizado antes do uso. 

14º) Ao retornarem para as suas respectivas casas, cada um limpe bem o calçado antes 

de entrar, lave bem as mãos e vá se banhar imediatamente, deixando sua roupa para 

lavar, e coloque outra roupa limpa, pois assim estará fazendo a sua parte, evitando 

males maiores e contribuindo com toda a sociedade na busca da vitória contra o novo 

coronavírus. 

15º) Continue a rezar em casa com sua família, sobretudo participando da Missa 

Dominical transmitida pelos meios de comunicação social. 

Com muita alegria, envio aos estimados Homens do Terço e a seus distintos 

familiares, meu grande abraço e minha bênção paternal, por intercessão de nossa 

querida Mãe, Nossa  Senhora. Viva o Terço dos Homens! 

 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 
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