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- COMUNICADO 01/2020 - 

 

O Presidente do Movimento Serra do Brasil, no uso das atribuições que lhe 

compete e após consultar a Diretoria Executiva do Conselho Nacional, sobre a grave 

situação em que passa o país e o mundo, em razão da ocorrência da pandemia do 

Coronavirus (Covid 19), resolve fazer o seguinte comunicado e/ou determinação:  

CONSIDERANDO as orientações do Ministério da Saúde para que haja o isolamento 

das famílias em suas casas, evitando aglomerações de pessoas c/ a propagação da 

grave epidemia; 

CONSIDERANDO a determinação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB) em proibir a celebração das missas abertas aos fiéis nas Igrejas, bem como, 

eventos, reuniões e congressos, evitando assim aglomeração com um grande 

número de pessoas num só local; 

CONSIDERANDO que, O Movimento Serra do Brasil sendo uma entidade civil de 

caráter religioso-cultural, um dos mais importantes movimentos da Igreja Católica e 

que tem um Calendário Anual de Atividades a cumprir, não poderia deixar de apoiar 

e colaborar com as determinações da Sociedade Civil, do Ministério da Saúde e, 

principalmente da CNBB, em razão da determinação do isolamento social de 

pessoas, RESOLVE E DETERMINA QUE:  

1º) - Ficam suspensas sine-die, todas as atividades como: Reuniões das 

Comunidades Serra de todo o Brasil, os Momentos de Oração conjunta, Terços e 

Missas Vocacionais, a Reunião da Diretoria que seria realizada no dia 12/06/2020  e 

os Encontros de Formação e Espiritualidade (EFE) dos Distritos;  

2º) -  Fica transferida a XXX ª Convenção Nacional em Recife-PE no mês de Agosto,  

para o mês de novembro em Aparecida-SP, junto com 33ª Romaria Nacional, se 

DEUS assim o permitir.   

Esta decisão ou comunicado entrará em vigor a partir da data de sua divulgação.  

 

 

Guarapuava, 13 de abril de 2020 

ROBERTO ABICALAFFE -  Presidente do Movimento Serra do Brasil 
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