
 

 
“Respondeu Marta: ‘Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao 

mundo’" (Jo 11,27) 
 

Jacarezinho, 29 de Julho de 2020 

Prezados Padres, Diáconos, CPP e CEP 

Tendo em vista as disposições expressas no atual decreto, em anexo, venho apresentar-

lhes algumas orientações para este momento que vivenciamos: 

1. Sobre as Missas neste tempo de pandemia: 

a) As missas podem acontecer com a presença dos fieis, no entanto, não se trata de uma 

obrigatoriedade. Assim, os padres respeitem as normas expressas pelas Secretarias 

municipais; 

b) Sobre os padres em situação de risco: a primeira indicação que realizamos é que as 

missas sejam em sistema Drive-in. Caso prefiram, poderão convidar outros sacerdotes 

para presidirem em suas comunidades. Mesmo assim, continuem a celebrar de maneira 

privada com transmissão on-line. 

c) O isolamento social continua sendo a melhor opção de combate ao vírus. Durante as 

celebrações respeitem-se o distanciamento entre as pessoas. 

d) As pessoas recebam a Sagrada Comunhão no local em que estiverem, carros ou nos 

assentos (não fazer filas), e que ela seja distribuída exclusivamente na mão. 

2. Questões administrativas: O Pe. Luiz Fernando irá encaminhar orientações de 

ordem administrativa sobre algumas pendências que começarão a ser cobradas 

gradativamente; 

3. Dia de Oração pelos cristãos perseguidos: Nos dias 06 e 07 de agosto 

intensifiquem-se as orações pelos cristãos perseguidos conforme pedido pela ACN 

(Ajuda à Igreja que Sofre) com o apoio da CNBB. Enviamos, em anexo (Anexo 1), o 

convite para a 6ª edição deste dia de oração. 

4. Campanha “Amazoniza-te”: Foi lançada no dia 27 de julho a Campanha 

Amazoniza-te organizada pela Comissão Episcopal para a Amazônia da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em parceria com outras 

organizações eclesiais e da sociedade civil. Em anexo (Anexo 2), enviamos o texto 

expedido pela própria Comissão. 

5. Reunião da Coordenação da Ação Evangelizadora: Será no dia 20 de agosto, às 

9h30 no Seminário Divino Mestre. 

6. Reunião do Conselho de Presbíteros: No dia 20 de agosto, às 14h no Seminário 

Divino Mestre. 

7. Cartilha de Orientação Política: Será entregue aos vigários decanais na reunião 

do dia 20 de agosto.  

8. Mês da Bíblia: O material do Mês da Bíblia já está sendo entregue. Alguns vídeos 

estão em fase de preparação para serem lançados nas mídias. 
    

Sem mais assunto, despeço-me fraternalmente, em oração por todos! 

Com minha benção 

In fortitudine Spiritus 

Dom Antonio Braz Benevente 
Bispo Diocesano 
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