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Meus caros diocesanos.
Ieigos e Leigas, religiosos e reLigiosas, padres e difconos.

Chegou tambch a hora de n6s suspendemos  as nossas Mssas e celebrap6es  em toda a
Diocese de Ilheus, por tempo indeteminado.

Tendo  em  vista o crescimento  da prndrmia causada pelo  coronavirus  (COVID-19)  e  as
consequentes recomendap6es e deeis5es das autoridades pdblicas do nosso Estado da Bahia e dos
muriofpios, cousideranos que o momento exige a participapao e a colaboraffio de todos os setores
da sociedade e de cada urn de n6s em particular no enfrentamento dessa epidemia, ajudando a frear
sun proliferapao.

Suspendemos as celebrap6es e todas as atividades paroquiais: catequese, caminhadas, circulos
bfolicos, texpo nas casas reunindo familias, reunites pastorais etc.

Polem, isso ndo significa que vamos tiTar "ferias da fe".  0 bispo e os padres continuamos
celebrando a santa missa individualmente por todo o povo a n6s confiado.

Devemos inteusificar e promover a vivencia e a celebrapao da fe eni nossa casa, com a nossa
familia, com a leitura oracle da Palavra de Deus, a reza do Telqu e oulras devap6es.

Especialmeute no Domingo, Iha do Senhor, propomos a leitura e a meditapfro da Palavra de
Deus na casa, ao redor da mesa - come faziam os primeiros cristfros - experinentando e dando grapas
a Deus pelo dom da sua presen9a e da sua misedc6rdia que dove sempre nos sustentar e g`riar,

Nfro pemitanos que a desespelapa mos venga. De modo algum! Cremos naquele que venceu
o mal e a morfe atravds do seu amor. Ele e o vivente, o ressuscitado! E Ele esti no meio de n6s,
caminha e vive conosco: na casa e na comunidade; no templo de pedra e no templo vivo que e a vida
de cada un de n6s.

Aproximemo-nosdElecomconfianeaeseremoscapaaesdevenceromedo,omalereafirmar
oslaposquenosunem,nestarealidadeatualquenosqobriga"aficarumtemposepandosfisicamente,

Em casa, aprenderemos o valor saMfico da vivencia familiar, conversando, rezando uns pelos
outros, prctegendo-mos mutuamente, no desQjo de nos leencontramos em breve pera aqueles ablapos
tao bous que sao a marca de nosso ser balano.

Sao Jost Jorge, Santa Dulce dos Pobres e a Vlrgem Mala sejam nossos auxiliadores e que
suaintercessaojuntoaDeusajudeestemundoaencontrarcaminhosdecuraparaesseseoutrosmales
que produzem tanta dor e morte.

QueoSenhortambchnosconvertaparaquesejanoscapazx;sdedesejarelutarporun)mundo
mats  fratemo,  soliddrio  e justo,  sobretudo  no  cuidado  com  os  mais  pobres  e  neeessitados  da
proxihidadedaquelesquenelecreem.DeusosabengoeemnomedoPai,doFilhoedoEspiritoSanto.
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