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Anápolis, 05 de março de 2021. 

Circ.: 003/21. 

 

Reverendos Párocos e Administradores Paroquiais. 

Paz aos vossos corações.  
 
 

 
Considerando a situação de agravamento da pandemia e em virtude do 

Decreto nº 46.104/2021 do Prefeito Municipal de Anápolis, informamos que a 
partir das 19h00min do dia 05/03/2021, até às 04h00min do dia 15/03/2021, o 
funcionamento das Paróquias da nossa Diocese, situadas em Anápolis, estarão 
suspensos, a saber: 

- as Missas deverão acontecer apenas através de transmissão online, não 
sendo permitido o drive in; 

- todas as outras celebrações estão suspensas, 
- as secretarias paroquiais deverão funcionar na modalidade home office, 

sem atendimento ao público, atendendo as necessidades paroquiais através das 
ferramentas de comunicação disponíveis.  
 

As Paróquias dos outros Municípios estejam atentas em observar os 
Decretos Municipais, se adiantando aos protocolos de segurança e 
conscientizando as pessoas da real situação de pandemia. 
 

Estamos vivendo um momento muito difícil. Para se ter uma ideia, os 
hospitais de Anápolis além de enfrentarem superlotação, estão com fila de espera 
devido e falta de leitos tanto pelo Sistema Único de Saúde (SUS), quanto 
particular.  

 
Por fim, informamos que adotamos algumas medidas judiciais, com o 

intuito do Decreto ser alterado para se considerar as atividades religiosas como 
serviços essenciais a sociedade. Enquanto não temos essa resposta observa-se 
o Decreto publicado. 
 

“Onde não há obediência, não há virtude. Onde não há virtude, não há 
bem, não há amor; e onde não há amor, não há Deus; e sem Deus não se 
chega ao paraíso. Tudo isso é como uma escada: se faltar um degrau, 
caímos”. (Padre Pio) 
 
Boa missão e Deus os abençoe. 
 
 
 
 
 

Dom Dilmo Franco de Campos 
Bispo Auxiliar e Vigário Geral  

mailto:curia@diocesedeanapolis.org.br
http://www.diocesedeanapolis.org.br/

