
ORIENTAÇÕES PARA EVITAR A 
PROLIFERAÇÃO DO NOVO
C O R O N A V Í R U S



O QUE É O CORONAVÍRUS?

Os coronavírus são uma família de vírus que causam infecções respiratórias. 
O novo agente do coronavírus - COVID-19 - foi descoberto em 31 de dezembro de 2019

após casos registrados na China. 

Os coronavírus humanos foram isolados pela primeira vez em 1937. 
No entanto, somente em 1965 eles foram descritos como coronavírus, em decorrência 

do perfil na microscopia, similar a uma coroa. Os coronavírus mais comuns que
infectam humanos são o alpha coronavírus 229E e NL63, e beta coronavírus OC43, 

HKU1, e a maioria das pessoas se infecta com algum desses ao longo da vida; 
sendo as crianças as mais propensas a se infectarem.

A avaliação da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre o risco de contágio e
impacto do COVID-19, a partir de 28/02/2020, classifica a evolução deste evento, a
nível global, de “muito alto”. Em 30/01/2020, a OMS já havia declarado o surto de 
Doença Respiratória Aguda pelo SARS-CoV-2 como uma Emergência de Saúde 

Pública de Importância Internacional (ESPII).

Assim, todos os países devem estar preparados para conter a transmissão do vírus e 
prevenir a sua disseminação por meio de vigilância ativa com detecção precoce,
isolamento e manejo adequados dos casos, investigação/monitoramento dos 

contatos e notificação oportuna.

Os nomes oficiais são:
Doença: doença de coronavírus (COVID-19)

Vírus: síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2 (SARS-CoV-2) 2

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde Minas Gerais (SES-MG)

Mantenha-se informado 
sobre o Coronavírus pelo
site da SES-MG. Leia o
código ao lado e acesse a 
página oficial. 

www.saude.mg.gov.br/CORONAVIRUS



ANTES, DURANTE E APÓS A MISSA

ABRAÇO DA PAZ
Substituir pelo sentimento de
bem-querer em relação ao próximo

ORAÇÃO DO PAI NOSSO
Ao invés de unir as mãos, cultivar o
compromisso com a fraterna comu-
nhão.

SAGRADA EUCARISTIA
Receber nas mãos, acolhendo o
Cristo enquanto se reza pelos
irmãos

MINISTÉRIO DE CANTO E LEITORES

USO DAS VESTES
Aos leitores e salmistas, 
gentileza não utilizar a veste
litúrgica, uma vez que esta é de
uso comunitário. Ao servir, vá
de calça jeans, blusa de sua
Pequena Fraternidade, movimento
e/ou pastoral ou de blusa branca.

CAFÉ FARTERNO
Não será servido, por tempo inde-
terminado, o tradicional café fra-
terno após a missa das 8h.

USO DOS MICROFONES
Aos membros do Ministério de
Canticos, gentileza não guardar
os obejetos utilizados dentro do
armário. Deixe-os fixos nos 
pedestais e evite cantar e ler 
com boca próxima aos microfones.

ACOLHIDA
Vamos acolher com um sorriso, 
com palavras. Evite apertos de
mão e abraços.

ANIVERSARIANTES
Ficam suspensos os cumprimentos
aos aniversariantes. Rezar uma
Ave Maria após cantar os parabéns.

MINISTROS DA EUCARISTIA

COMUNHÃO AOS 
ENFERMOS
Lave bem as mãos. Assim como
na Missa, a comunhão deve ser
entregue nas mãos. Leve a Sagrada
Comunhão com cuidado e
segurança. Não abraçe ou toque, mas
explique o motivo de tal ação. 

MÃOS SEMPRE HIGIENI-
ZADAS
Antes e após a distribuição da Santa 
Eucaristia na missa, mantenha 
as mãos higienizadas. Lave e passe
álcool gel disponível na sacristia, 
como de costume já é feito. 

PRODUZIDO POR PASTORAL DA COMUNICAÇÃO NOSSA SENHORA DE GUADALUPE



www.pnsg.bhz.br/noticias


