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2º DOMINGO DA QUARESMA - ANO A

RITOS INICIAIS

A: Irmãs e irmãos, somos convidados 
a subir a montanha com Jesus e fazer a 
experiência de sua glória. A trans  gura-
ção nos revela os rostos des  gurados de 
tantas pessoas carentes de dignidade e 
nos aponta o caminho para a realidade 
prometida por Deus. Esta liturgia nos 
alcance a graça de vermos brilhar em 
nossa vida a boa-nova do Evangelho.

1. CANTO DE ENTRADA
1. Senhor, vem salvar Teu povo / Das 
trevas da escravidão / Só Tu és nossa 
esperança / És nossa libertação!

Vem, Senhor / Vem nos salvar / Com 
Teu povo / Vem caminhar! (2x)

2. Contigo o deserto é fértil / A terra se 
abre em  or / Da rocha brota água viva 
/ Da terra nasce esplendor!

3. Tu marchas à nossa frente / És força, 
caminho e luz / Vem logo salvar Teu 
povo / Não tardes, Senhor Jesus!

2. SAUDAÇÃO

PE: Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo.

T.: Amém.

PE: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL

PE: No dia em que celebramos a vitó-
ria de Cristo sobre o pecado e a mor-
te, também nós somos convidados a 
morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos ne-
cessitados da misericórdia do Senhor 
dizendo (cantando).

Senhor, tende piedade de nós. / Senhor, 
tende piedade de nós!

1. Pai de in  nita bondade, / que a tua von-
tade / se faça verdade / no meio de nós!

Senhor, tende piedade de nós. (bis)

2. Senhor Jesus Cristo, piedade, / pie-
dade de mim / que não te obedeci / 
nem segui tua voz!

Senhor, tende piedade de nós. / Senhor, 
tende piedade de nós!

3. Que teu Espírito Santo / nos mostre 
o caminho / de paz e justiça, / sem ódio 
e sem dor!

PE: Deus todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos peca-
dos e nos conduza à vida eterna.

T.: Amém.

4. ORAÇÃO DO DIA

PE.: OREMOS. (todos de pé)

Ó Deus, que nos mandastes ouvir o 
vosso Filho amado, alimentai nosso 
espírito com a vossa palavra, para que, 
puri  cando o olhar de nossa fé, nos 
alegremos com a visão da vossa glória. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.

T.: Amém.

LITURGIA DA PALAVRA

A.: A Palavra de Deus merece fé. Ela 
nos anima a sair de nossas seguranças e 
escutar o Filho amado do Pai, que nos 
chama a uma vida Santa, em conformi-
dade com seu Evangelho.

5. 1º LEITURA: (Gênesis 12,1-4a)

Leitura do livro do Gênesis – Naque-
les dias, o Senhor disse a Abrão: “Sai 
da tua terra, da tua família e da casa do 
teu pai, e vai para a terra que eu te vou 
mostrar. Farei de ti um grande povo 
e te abençoarei; engrandecerei o teu 
nome, de modo que ele se torne uma 
bênção. Abençoarei os que te abenço-
arem e amaldiçoarei os que te amaldi-
çoarem; em ti serão abençoadas todas 
as famílias da terra!”. E Abrão partiu, 
como o Senhor lhe havia dito.
- Palavra do Senhor.
T.: Graças a Deus.

6. SALMO 32(33):

R.: Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, / venha a vossa salvação!

1. Pois reta é a palavra do Senhor, / e 
tudo o que ele faz merece fé. / Deus 
ama o direito e a justiça, / transborda 
em toda a terra a sua graça. – R.

2. Mas o Senhor pousa o olhar sobre os 
que o temem, / e que con  am esperan-
do em seu amor, / para da morte liber-
tar as suas vidas / e alimentá-los quan-
do é tempo de penúria. – R.

3. No Senhor nós esperamos con  an-
tes, / porque ele é nosso auxílio e prote-
ção! / Sobre nós venha, Senhor, a vossa 
graça, / da mesma forma que em vós 
nós esperamos! – R.

7. 2º LEITURA: (2Tm 1,8b-10)

Leitura da Segunda Carta de São Paulo 
a Timóteo – Caríssimo:  Sofre comigo 
pelo Evangelho, forti  cado pelo poder 
de Deus.  Deus nos salvou e nos cha-
mou com uma vocação santa, não de-
vido às nossas obras, mas em virtude 
do seu desígnio e da sua graça, que nos 
foi dada em Cristo Jesus, desde toda a 
eternidade. Esta graça foi revelada ago-
ra, pela manifestação de nosso Salvador, 
Jesus Cristo. Ele não só destruiu a mor-
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te, como também fez brilhar a vida e a 
imortalidade por meio do Evangelho.

- Palavra do Senhor.

T: Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO

A.: Louvor a vós, ó Cristo, rei da eterna 
glória.

(Louvor e Gloria a Ti, Senhor)

Louvor e glória a Ti, Senhor, / Cristo 
Palavra de Deus! / Cristo Palavra de 
Deus!

Numa nuvem Resplendente / fez-se 
Ouvir a voz do Pai / Eis meu  lho ama-
do / Escutai-o, todos voz!

9. EVANGELHO (Mateus 17,1-9)
PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Proclamação do Evangelho ✠ de 
Jesus Cristo segundo Mateus.
T: Glória a vós, Senhor.
– Naquele tempo, Jesus tomou consigo 
Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os le-
vou a um lugar à parte, sobre uma alta 
montanha. E foi trans  gurado diante 
deles; o seu rosto brilhou como o sol 
e as suas roupas  caram brancas como 
a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e 
Elias, conversando com Jesus. Então 
Pedro tomou a palavra e disse: “Senhor, 
é bom  carmos aqui. Se queres, vou fa-
zer aqui três tendas: uma para ti, outra 
para Moisés e outra para Elias”. Pedro 
ainda estava falando, quando uma nu-
vem luminosa os cobriu com sua som-
bra. E da nuvem uma voz dizia: “Este 
é o meu Filho amado, no qual eu pus 
todo o meu agrado. Escutai-o!” Quan-
do ouviram isto, os discípulos  caram 
muito assustados e caíram com o rosto 
em terra. Jesus se aproximou, tocou ne-
les e disse: “Levantai-vos e não tenhais 
medo”. Os discípulos ergueram os 
olhos e não viram mais ninguém, a não 
ser somente Jesus. Quando desciam da 
montanha, Jesus ordenou-lhes: “Não 
conteis a ninguém esta visão até que 
o Filho do Homem tenha ressuscitado 
dos mortos”.
- Palavra da Salvação.
T: Glória a vós, Senhor.

10. PROFISSÃO DE FÉ
Creio em Deus Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra. E em Jesus 
Cristo seu único Filho, nosso Senhor, 
que foi concebido, pelo poder do Es-
pírito Santo; nasceu da Virgem Maria; 
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi cru-
ci  cado, morto e sepultado. Desceu 
à mansão dos mortos; ressuscitou ao 
terceiro dia, subiu aos céus; está sen-
tado à direita de Deus Pai todo-pode-
roso, donde há de vir a julgar os vivos 
e os mortos. Creio no Espírito Santo; 
na santa Igreja Católica; na comunhão 
dos santos; na remissão dos pecados; 
na ressurreição da carne; na vida eter-
na. Amém.

11. PRECES DA COMUNIDADE

PE: Irmãos e irmãs, no Senhor espe-
ramos con  antes, porque ele é nosso 
auxílio e proteção. Dirijamos ao Pai 
nossas preces e digamos:

T.: Trans  gurai-nos, Senhor!

1. Senhor, que disseste a Abrão: “Sai da 
tua terra”, ajudai a Igreja a pôr-se sem-
pre mais em saída, para descobrir vos-
so rosto nos pobres e sofredores, nós 
vos pedimos. 

2. Ensinai vossos  éis a crescer em es-
pírito com a Palavra que de vós proce-
de e a alimentar a fé com a Santa Euca-
ristia, nós vos pedimos.

3. Livrai a sociedade do comodismo 
e do medo, para que encorajados por 
vossa Paz, possam transmitir vosso 
amor aos irmãos, indistintamente, nós 
vos pedimos. 

4. Neste dia Internacional da Mulher, 
pedimos por todas as mulheres da 
nossa comunidade, para que elas pos-
sam seguir o exemplo de Maria e ilu-
minadas pelo teu espírito de bondade, 
re  itam e amadureçam na fé, nós vos 
pedimos.

5. Animai nossa comunidade, que per-
corre a estrada do tempo quaresmal e 
se prepara para celebrar com alegria a 
páscoa da ressureição, para que perse-
vere em jejum, oração e penitência, nós 
vos pedimos.

PE: Deus eterno e misericordioso, ouvi 
nossos pedidos e dai-nos a graça de 
não nos escandalizarmos da Cruz do 
Vosso Filho, que é Deus convosco na 
unidade do Espírito Santo.

T: Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA

A: Vamos preparar a nossa mesa, tra-
zendo as oferendas para o altar e re-
alizando a nossa partilha para as ne-
cessidades da Igreja de Jesus Cristo. 
Cantemos!

12. PREPARAÇÃO DAS 
OFERENDAS

1. Muito alegre eu te pedi o que era 
meu. / Partir, um sonho tão normal. 
/ Dissipei meus bens, o coração tam-
bém. / No  m, meu mundo era irreal.

Con  ei no teu amor e voltei, / sim aqui é 
meu lugar. / Eu gastei teus bens, / ó Pai, 
e Te dou / este pranto em minhas mãos.

2. Mil amigos conheci, disseram adeus 
/ caiu a solidão em mim. / Um patrão 
cruel levou-me a re  etir: / Meu Pai não 
trata um servo assim.

3. Nem deixaste-me falar da ingratidão 
/ morreu, no abraço, o mal que eu  z. / 
Festa, roupa nova, o anel, sandália aos 
pés, / voltei a vida, sou feliz.

13. ORAÇÃO SOBRE AS 
OFERENDAS

PE: (todos de pé)  Ó Deus, que estas ofe-
rendas lavem os nossos pecados e nos 
santi  quem inteiramente para celebrar-
mos a Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor.

T: Amém!

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
PE: O Senhor esteja convosco.
T: Ele está no meio de nós.
PE: Corações ao alto.
T: O nosso coração está em Deus.
PE: Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T: É nosso dever e nossa salvação.

Prefácio: A trans  guração do Senhor

PE: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação dar-vos graças, 
sempre e em todo o lugar, Senhor Pai 
Santo, Deus eterno e todo-poderoso, 
por Cristo Senhor nosso. Tendo predi-
to aos discípulos a própria morte, Je-
sus lhes mostra, na montanha sagrada, 
todo o seu esplendor. E com o testemu-
nho da lei e dos profetas, simbolizados 
em Moisés e Elias, nos ensina que, pela 
paixão e cruz, chegará à glória da res-
surreição. E, enquanto esperamos a 
realização plena de vossas promessas, 



ANO A - COR LITÚRGICA: ROXO 08/03/2020

“Louvado seja o santíssimo sacramento” Pág. 3

com os anjos e com todos os santos, 
nós vos aclamamos, cantando (dizen-
do) a uma só voz:

T: Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 
do Universo.. O céu e terra procla-
mam vossa glória. Hosana nas altu-
ras! Bendito o que vem em nome do 
Senhor. Hosana nas alturas!

PE: Na verdade, vós sois santo, ó Deus 
do universo, e tudo o que criastes pro-
clama o vosso louvor, porque, por Je-
sus Cristo, vosso  lho e Senhor nosso, 
e pela força do Espírito Santo, dais vida 
e santidade a todas as coisas e não ces-
sais de reunir o vosso povo, para que 
vos ofereça em toda parte, do nascer ao 
pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.

T: Santi  cai e reuni o vosso povo!

PE: Por isso, nós vos suplicamos: san-
ti  cai pelo Espírito Santo as oferen-
das que vos apresentamos para serem 
consagradas, a  m de que se tornem 
o Corpo † e o Sangue de Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, que nos 
mandou celebrar este mistério.

T: Santi  cai nossa oferenda, ó Senhor!

PE: Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e 
deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS.

Do mesmo modo, ao  m da ceia, ele 
tomou o cálice em suas mãos, deu gra-
ças novamente o deu a seus discípulos, 
dizendo:

TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O CÁ-
LICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA 
NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE SERÁ 
DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS, 
PARA A REMISSÃO DOS PECADOS. FA-
ZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.

Eis o mistério da fé!

T: Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

PE: Celebrando agora, ó Pai, a memó-
ria do vosso Filho, da sua paixão que 
nos salva, da sua gloriosa ressurreição 
e da sua ascensão ao céu, e enquanto 
esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sa-
crifício de vida e santidade.

T: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

PE: Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cris-
to um só corpo e um só espírito.

T: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

PE: Que ele faça de nós uma oferenda 
perfeita para alcançarmos a vida eterna 
com os vossos santos: a virgem Maria, 
mãe de Deus, São José seu esposo, a 
quem é dedicado o mês de março, os 
vossos apóstolos e mártires, São Ma-
teus Moreira, e todos os santos, que 
não cessam de interceder por nós na 
vossa presença.

T: Fazei de nós uma perfeita oferenda!

PE: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconcilia-
ção estenda a paz e a salvação ao mun-
do inteiro. Con  rmai na fé e na cari-
dade a vossa Igreja, enquanto caminha 
neste mundo: o vosso servo o Papa 
Francisco, o nosso bispo Jaime, com os 
bispos do mundo inteiro, o clero e todo 
o povo que conquistastes.

T: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

PE: Atendei às preces da vossa família, 
que está aqui, na vossa presença. Reu-
ni em vós, Pai de misericórdia, todos 
os vossos  lhos e  lhas dispersos pelo 
mundo inteiro.

T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos  lhos!

PE: Acolhei com bondade no vosso 
reino os nossos irmãos e irmãs que 
partiram desta vida e todos os que 
morreram na vossa amizade. Unidos a 
eles, esperamos também nós saciar-nos 
eternamente da vossa glória, por Cris-
to, Senhor nosso.

T: A todos saciai com vossa glória!

PE: Por ele dais ao mundo todo bem e 
toda graça.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.

T: Amém!

15. RITO DE COMUNHÃO

PE: Guiados pelo Espírito de Jesus e 
iluminados pela sabedoria do Evange-
lho, ousamos dizer:

Pai Nosso que estais nos Céus, san-
ti  cado seja o vosso Nome, venha a 
nós o vosso Reino, seja feita a vossa 
vontade assim na terra como no Céu. 
O pão nosso de cada dia nos dai hoje, 
perdoai-nos as nossas ofensas assim 
como nós perdoamos a quem nos 
tem ofendido, e não nos deixeis cair 
em tentação, mas livrai-nos do Mal.

PE: Livrai-nos de todos os males, ó 
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajuda-
dos pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos 
de todos os perigos, enquanto, viven-
do a esperança, aguardamos a vinda de 
Cristo salvador.

T: Vosso é o Reino, o poder e a glória 
para sempre!

PE: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos 
vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, 
eu vos dou a minha paz. Não olheis os 
nossos pecados, mas a fé que anima 
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso 
desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois 
Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
T: Amém!

PE: A paz do Senhor esteja sempre 
convosco.
T: O amor de Cristo nos uniu.
PE: Irmãos e irmãs, saudai-vos em 
Cristo Jesus. (Todos se cumprimentam).
T: Cordeiro de Deus, que tirais o pe-
cado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus, que tirais o 
pecado do mundo, tende piedade de 
nós. Cordeiro de Deus que tirais o pe-
cado do mundo, dai-nos a paz.

PE: Provai e vede como o Senhor é 
bom; feliz de quem nele encontra seu 
refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, que 
tira o pecado do mundo.

T: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei 
uma palavra e serei salvo/a.

16. CÂNTICO DE COMUNHÃO

1. A ti, meu Deus, elevo meu coração 
/ Elevo as minhas mãos, / Meu olhar, 
minha voz / A ti, meu Deus, eu quero 
oferecer / Meus passos e meu viver / 
Meus caminhos meu sofrer.

A tua ternura, senhor, / Vem me abra-
çar / E a tua bondade in  nita, me per-
doar / Vou ser o teu seguidor, / E te dar 
o meu coração / Eu quero sentir o ca-
lor de tuas mãos.



2. A ti meu Deus, que és bom e que 
tens amor / Ao pobre, ao sofredor, / 
Vos servir, esperar / Em ti senhor, hu-
mildes se alegrarão / Cantando a nova 
canção, / De esperança e de paz.

17. ORAÇÃO PÓS-COMUNHÃO

PE: OREMOS. (Todos de pé)

Nós comungamos, Senhor Deus, no 
mistério da vossa glória e nos empe-
nhamos em render-vos graças, por-
que nos concedeis, ainda na terra, 
participar das coisas do céu. Por Cris-
to, nosso Senhor.

T: Amém!

RITOS FINAIS

Hino da campanha da fraternidade 2020

1. Deus de amor e de ternura, con-
templamos / Este mundo tão bonito 
que nos deste / Desse dom, fonte da 
vida, recordamos / Cuidadores, guar-
diões tu nos  zeste.

Peregrinos, aprendemos nesta estra-
da / O que o bom samaritano ensinou 
/ Ao passar por uma vida ameaçada 
/ Ele a viu, compadeceu-se e cuidou.

2. Toda vida é um presente e é sagrada 
/ Seja humana, vegetal ou animal / É 
pra sempre ser cuidada e respeitada / 
Desde o início até seu termo natural.

LITURGIA DA SEMANA: Seg: Dn 9,4b-10/ Sl 
78 / Lc 6,36-38 Ter: Is 1,10.16-20/ Sl 49 / Mt 
23,1-12 Qua: Jr 18,18-20/ Sl 30 / Mt 20,17-
28 Qui: Jr 17,5-10 / Sl 1 / Lc 16,19 Sex: Gn 
37,3-4.12-13a.17b-28 / Sl 104,6-21 / Mt 
21,33-43.45-46 Sáb: Mq 7,14-15.18-20/ Sl 
102,1-12 / Lc 15,1-3.11-32

Deixemo-nos reconciliar, para 
viver como  lhos amados, peca-

dores perdoados, doentes 
curados, viandantes 

acompanhados.

ORAÇÃO DOS MÁRTIRES DE CUNHAÚ E URUAÇU

Senhor Jesus Cristo, o 
vosso sangue derramado 
na cruz. Tornou-se a fon-
te sagrada que regou o 
testemunho dos mártires 

brasileiros, mortos pela fé, nos pri-
mórdios de nossa evangelização. Con-
cedei-nos, por intercessão dos nossos 
santos mártires. André de Soveral e 
Ambrosio Francisco Ferro, presbíte-
ros, Mateus Moreira, e os seus 27 
companheiros, Leigos! A mesma fé e a 
mesma caridade que in  amava os 
seus corações. Dai-nos também a gra-
ça, que tanto necessitamos. (faz-se o 
pedido) Se for para o nosso bem e para 
a vossa maior gloria. Amém! Santíssi-
ma virgem Maria, Rainha dos Márti-
res, rogai por nós!

FIQUE POR DENTRO

TERÇO DA FAMÍLIA
09/03 – 19h30 | Local: Paróquia São 
Mateus Moreira.

ABERTA AS INSCRIÇÕES PARA O 
III SEGUE-ME
Inscrições e informações através do 
nosso site: www.paroquiamateusmo-
reira.com.br

REUNIÃO DO CPP
Coordenadores de Pastorais, movi-
mentos e comunidades são convida-
dos a participar. |Data: 18/03 | Hora: 
19h30 | Local: Salão Paroquial.

VIA SACRA
13/03 às 19h30 | Local: Paróquia de 
São Mateus Moreira.

ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
Toda Quinta-feira | Exposição: 6h às 
18h | Hora Santa seguida da benção: 
18h.

SIGA-NOS

Siga-nos: 
/paroquiasaomateusmoreira
pascommateusmoreira@gmail.com
Contatos: (84) 2030-3381 / 98705-3151
paroquiamateusmoreira.com.br
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59.151-710 - PARNAMIRIM – RN | RESPONSÁVEL: PE. FRANCISCO DE ASSIS DIAGRAMAÇÃO E PROJETO 
GRÁFICO: NOÉLIO DUTRA E HÉLIO CUNEGUNDES | COOPERADORES: ANDREIA PETROVICH, APARECIDA 
DAMASCENO, RUALI BORGES, AUSIDALIA MARIA, JUDITH CARVALHO, BEATRIZ TEOFILO, FRANCISCA FREI-
RE. | EDIÇÃO: 012 | TIRAGEM: 200 | PressGo-Gráfi ca Rápida LTDA - 26.057.283/0001-00 – (84) 98825-
8550 | AJUDE A MANTER ESTA OBRA, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.

ARQUIDIOCESE 
DIVULGA 
RECOMENDAÇÕES 
PARA EVITAR O 
CORONAVIRUS

ORIENTAÇÕES ÀS PARÓQUIAS DA AR-
QUIDIOCESE DE NATAL PARA PREVEN-

ÇÃO DE DOENÇA RESPIRATÓRIA

Em virtude do surgimento dos primeiros ca-
sos no Brasil de doença respiratória causada 
pelo novo coronavírus (COVID-19), e consi-
derando que todos têm responsabilidade de 
evitar situações e circunstâncias que facilitem o 
contágio, solicitamos às paróquias que tomem 
as seguintes medidas, até mandarmos dizer o 
contrário:

1) Evitar o aperto de mão durante a acolhida 
aos  éis;

2) Não dar as mãos ao rezar o Pai-Nosso;

3) Omitir o abraço da paz;

4) Distribuir a comunhão somente sob uma es-
pécie e diretamente nas mãos.

A isto, acrescentamos as “Medidas que evitam 
a transmissão do novo coronavírus e outras 
doenças respiratórias”, emitidas pela Secretaria 
Estadual de Saúde, através da Nota Técnica nº 
05/2020/SESAP-SUVIGE/CPS/SECRETÁRIO, 
de 27 de fevereiro de 2020:

o Lavagem de mãos frequente com água e sa-
bão, com duração mínima de 20 segundos. Na 
indisponibilidade de água e sabão, utilizar ál-
cool gel a 70%;

• Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as 
mãos não lavadas;

• Evitar contato próximo com pessoas doentes;

• Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com 
lenço de papel descartável, jogando-o no lixo 
após o uso;

• Manter os ambientes bem ventilados;

• Limpar e desinfetar objetos e superfícies toca-
dos com frequência;

• Não compartilhar objetos de uso pessoal (ta-
lheres, pratos ou garrafas);

• Evitar aglomeração de pessoas;

• Evitar contato próximo com animais selvagens 
e animais doentes em fazendas ou criações;

o Evitar viagens à países com transmissão local 
do vírus, neste momento, e se possível evitar lo-
cais com casos suspeitos da doença

D. Jaime Vieira Rocha | Arcebispo de Natal

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 
2020
Com o tema “Fraternidade e 
vida: dom e compromisso”, a 
Arquidiocese de Natal lançou 

no dia 1° de março (primeiro domingo da qua-
resma), a Campanha da Fraternidade 2020 em 
nível estadual. No período da tarde, mesmo sob 
forte chuva, os paroquianos de diversas igrejas 
da Capital realizaram a já tradicional caminha-
da entre a Paróquia de São Tiago Menor, no 
conjunto Santarém, e o Centro Pastoral Dom 
Bosco, no conjunto Gramoré. 

Na ocasião, Dom Jaime Vieira, arcebispo me-
tropolitano de Natal, enfatizou o lema da cam-
panha que é “Viu, sentiu compaixão e cuidou 
dele”, baseado no livro de Lucas, capítulo 10, 
versos 33e 34. “É preciso ter compaixão. A so-
ciedade precisa se conscientizar de seus deveres 
e não apenas dos seus direitos”.

Hélio Cunegundes Júnior


