“Nossa esperança está no Senhor; ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos
no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança”.
Salmo 33, 20-22
Jacarezinho, 17 de março de 2020

Conforme orientações da CNBB e também do nosso Regional Sul II, nossa Diocese de Jacarezinho vai assumir
aquilo que o Governo do Estado estabelece no Decreto nº 4230, datado no dia 16 de março de 2020 e também outras
medidas diocesanas, a saber:
1. Cancelamos os “mutirões” de Confissões já agendadas para este tempo da Quaresma. Em tempo oportuno
daremos orientações de como proceder para cumprimento do preceito das confissões que a Igreja estabelece
por ocasião da Páscoa.
2. Catequese paroquial deve suspender todas as atividades: Encontros, Reuniões e outros.
3. As Pastorais e Movimentos pedimos que adiem com tempo largo as reuniões que estavam previstas para o
mês de março ( e ou Abril ).
4. Visitas aos hospitais, cadeias e asilos somente devem acontecer em casos de extrema necessidade (inclusive
os padres).
5. As missas sejam canceladas até dia 03 de abril. Nesse período de cancelamento peço que os padres celebrem
sozinhos e rezem pelo povo e transmitam via internet, e deixem as igrejas abertas aos domingos e bem
arejadas para o povo rezar.
6. Atendimentos espirituais nos escritórios sejam cancelados. Porém, os escritórios mantenham-se abertos
normalmente, com os devidos cuidados.
7. Visita aos doentes nas casas tanto pelos padres, quanto pelos ministros extraordinários, sejam evitadas, pois
os idosos e doentes estão no grupo de risco. Em caso de morte façam a visita com devidos cuidados.
8. As famílias procurem rezar em casa nesse tempo de “deserto”, rezem pelos doentes, pelas famílias enlutadas
e pelos profissionais da saúde. Recorramos a Virgem Maria nossa mãe e a São José.
9. Não é período de férias, peço que sigam as orientações do ministério da saúde, das competentes autoridades
e permaneçam em suas casas, principalmente os idosos e os que têm baixa imunidade e não divulguem
fakenews.
10. A confraternização do Clero não acontecerá dia 6 de abril, devido a Missa da Unidade.
11. O evento da Renovação Carismática denominado Shekina foi cancelado devido ao surto do covid-19.
12. Neste ano eleitoral recordo a todos os clérigos (diáconos transitórios, diáconos permanentes e padres) da
Diocese de Jacarezinho a legislação da Igreja presente no Código de Direito Canônico, e nossas normas
particulares, a saber:
Cânone 285 §3. Os clérigos são proibidos de assumir cargos públicos que implicam participação no exercício do poder
civil.
De nossa parte, não concedemos nenhuma licença ou dispensa, e desse modo mantemos o disposto no cânone 287
§2: (Os clérigos) não tenham parte ativa nos partidos políticos e na direção de associações sindicais.
Assim, pedimos que todos os diáconos e padres apoiem a paz e a concórdia, sem tomar lados e partidos nas disputas
eleitorais dos municípios.
Sem mais assunto, despeço-me confiante na graça de Deus e rezando por toda nossa diocese nesse tempo
difícil de crise, sem pânico e desespero, pois nossa esperança tem um nome: Jesus Cristo!
Com minha oração e benção
In fortitudine Spiritus
Dom Antonio Braz Benevente
Bispo Diocesano
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