NOTA OFICIAL DA DIOCESE DE ALMENARA SOBRE A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS
A todos os Sacerdotes, Diáconos, Religiosos(as), Agentes de Pastoral, Coordenadores,
Movimentos... Saúde e Paz!!

Diante do quadro pandêmico gerado pelo coronavirus (Covid-19) em todo o
mundo e, gradualmente avançando em nosso País, a DIOCESE DE ALMENARA,
primeiramente expressa uma palavra de esperança e de solidariedade exortando a
todos os fiéis que “depositamos nossas preces, orações, no coração do Deus da vida,
que nunca abandonou seu povo”: “Tudo posso naquele que me fortalece...”(Fl 4,13).
Frente a essas incertezas e perigo provocado pelo coronavírus e acolhendo as
orientações das autoridades e especialistas em saúde pública, RECOMENDAMOS o que
se segue:
1. Evitar, cancelar eventos e ou celebrações litúrgicas com grande concentração de
pessoas (festas do padroeiro, assembleias, CATEQUESE, bingos, shows de
prêmios, etc...), até ao final deste mês.
2. As Missas Dominicais, por hora, ficam mantidas, até segunda orientação.
3. Nas Paróquias, secretarias paroquiais, Comunidades Rurais, orientar as pessoas
para que redobrem os cuidados com a limpeza e providenciar aos fiéis o acesso
ao álcool gel 70º e ou sabonete para a higienização das mãos.
4. Orientar os idosos (grupo de alto risco do Covid-19) a permanecerem em suas
casas neste período, ficando, pois, desobrigados do preceito religioso dominical.
Poderão participar das celebrações transmitidas pelos Meios de Comunicação.
Os doentes receberão a Sagrada Comunhão dos Ministros Extraordinários
devidamente preparados quanto à higienização.
5. Ficam suspensas visitas nos hospitais, asilos, cárceres, ou em outras entidades
que, porventura, contava com a presença de agentes de pastoral.
6. Nas Paróquias onde há, nesse tempo quaresmal, mutirão de confissões, ficam
suspensas. Os Sacerdotes ofereçam aos fiéis horários específicos, diário, para

oferecer aos que desejam o Sacramento da Reconciliação, respeitando o
protocolo de distância entre o confessor e penitente. Excepcionalmente, ficam
os Sacerdotes autorizados, se for oportuno, celebrar a reconciliação com
absolvição geral, seguindo as normativas do ritual sacramental.
7. Procurem manter os espaços das igrejas sempre bem arejados, abertos. Sê
possível, dobrem os horários de missas dividindo, assim, os fiéis em grupos
menores, para evitar a concentração de pessoas.
8. Procurem evitar de propagar notícias falsas na internet (fake News), para não
gerar pânico e, assim, agravar mais ainda o quadro. É preciso checar todas as
informações recebidas, sua fonte.
9. Reforço aquilo que já foi recomendado mês passado:
- Não dar o abraço da paz;
- A comunhão deve ser dada somente na mão;
- Rezar o Pai Nosso sem dar as mãos;
- Disponibilizar álcool gel, detergente ou sabão nas Sacristias e nos sanitários
paroquiais;
- Procurar orientar as pessoas a evitarem os apertos de mãos, abraços.
10. Rezemos pelos agentes e profissionais da saúde para que, inspirados por
Deus, encontrem saídas eficazes para superarmos a ameaça do Coronavírus e
de outras enfermidades.
11. As famílias que possuem parentes que residem fora, em outras cidades,
procurem orientá-las a não virem visitar seus familiares, caso tinham se
programado para isso. A recomendação das autoridades é que permaneçam
em casa, neste período, evitando passeios.
12. Este tempo difícil, de provação por que passa a humanidade, se torna tempo
de oportunidade para crescermos na fé, confiar incondicionalmente nossa
caminhada histórica e de fé, no Deus da vida que sempre esteve ao lado do seu
povo, sobretudo em momentos de crises. Oremos por todos aqueles que
tiveram suas vidas ceifadas pelo vírus, que Deus os acolha em seu Reino
Eterno e pelos seus familiares, que recebam todo o consolo divino. Que nossa
Tão Boa Mãe, a Mãe Aparecida, interceda pelo nosso Brasil, pelo Povo
Brasileiro, para que tão logo superemos essa crise e outras. “Eu vim para que
todos tenham vida e tenham em abundância...” (Jo 10,10).
Almenara, 18 de março de 2020.
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