Paróquia

COCAL DO SUL - SC

Cocal do Sul, 18 de março de 2020.

Prezados irmãos e irmãs em Cristo!
Estamos vivendo tempos difíceis! Para enfrentar esta epidemia o governo do Estado
decretou a cessação de todas as atividades religiosas também. Teremos uma Semana
Santa e uma Páscoa diferentes. Poderemos acompanhar pelos meios de comunicação, mas
não será permitida a participação do povo nas celebrações, como medida de precaução e
forma de combater a proliferação do vírus. Não obstante isso, precisamos implorar a
misericórdia de Deus e rezar bastante para que Ele nos liberte deste mal e nos conceda
novamente um tempo de paz. Abramos as igrejas para a oração individual sem aglomerar,
sobretudo no domingo. Rezemos o terço de Nossa Senhora, o terço da Misericórdia e
tantas outras orações para afugentar a epidemia do meio de nós. A Diocese emanou as
seguintes orientações:
•

Suspensão por tempo indeterminado da Catequese com crianças, jovens e adultos; visitas aos
doentes e idosos; mutirão de confissões; qualquer tipo de reunião, formação, encontro de grupos
de oração, encontro dos grupos de movimentos, mesmo que esses aconteçam nas casas, devem
ser suspensos.

•

Os funerais sejam realizados com um número reduzido de pessoas e em ambientes abertos, de
maneira breve, sendo dispensados de cumprirem o rito completo das exéquias.

•

Nossas secretarias paroquiais deverão funcionar em horário reduzido, sendo que o povo deve ser
orientado para ir à secretaria o estrito necessário.

•

Os padres devem permanecer nas suas respectivas paróquias, para possíveis necessidades dos
fiéis. É importante que os fiéis sintam a presença do seu pastor em horas difíceis.

•

Todas as missas e celebrações da Palavra estão suspensas por tempo indeterminado. Seja dada a
oportunidade de os fiéis acompanharem as celebrações pelas redes sociais, rádios e televisão de
forma privada. Se possível em todas as paróquias, manter os horários das cele-brações,
transmitidas pelas redes sociais Rádio ou TV, contudo, todas as celebrações serão realizadas de
maneira privada, sem a presença dos fiéis. Neste momento, os fiéis estão dis-pensados do
preceito dominical até a próxima orientação.

•

Oriente-se aos fiéis, que permaneçam em sua casa e em oração, como Igreja doméstica. Mesmo
não acontecendo as celebrações públicas, as nossas Igrejas permanecerão abertas para as orações
individuais. Contudo, evite-se orações em grupo e possíveis aglomerações.

Estas orientações da Diocese merecem o nosso respeito e a nossa adesão.
Intensifiquemos a nossa oração e imploremos a misericórdia de Deus:
“Pela sua dolorosa Paixão: tende misericórdia de nós e do mundo inteiro!”

Que Deus nos ajude e nos abençoe!!!
Pe Jiovani M. Barreto
Pároco

