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Nota: Coronavirus
Estanos  vivendo  urn momento muito dificil  por causa do  novo coronavirus  (Covid-19).

Sabemos que o Senhor Jesus esti conosco porque ele disse: `Eis que estou convosco todos os dias,
ate o fin dos tempos" 04ateus 2820).

Estamos sendo obrigados a tomar decis5es dificeis e necessatas para Dos prevenir contra essa
pandemia (doenga).

Ja tomamos algumas medidas na celebrapao da missa: omitir o abraap da paz, nao dan as maos
na reza do Pal nosso e receber a comunhao na mao.

Seguindo  as  orientapdes  das  autoridades  sanitatas  e  do  govemo  da Bahia,  tomanos  as
seguintes medidas a serem observadas em todas as par6quias e comunidades da nossa diocese de
Ilheus:

1. Ficam suspensas, por 30 (trinta) dias, em todas as par6quias e comunidades as atividades
de:  catequese, encontro§ de movimentos e pastorais, prceissdes, mutirdes de confissao, via-Sacra,
outras manifestap6es de religiosidade popular, o atendimento aos doentes nas casas.

2. Para evhar aglomelxp5o de pessoas as par6quias procurem aumeiltar o ninero de missas
mos finais de semana na matriz. Nas comunidades se celebee durante a semana. Que sejam mais
breves.

3. As celebrap5es da Semana Santa ficani restritas ao interior das igrejas, sem prociss6es ou
outras praticas da religivsidade popular.

4. Os idosos, diabdicos, hiperteusos e quem ten doenga or6nica, incluindo seus cuidadores,
evitem participar de celebng6es religiosas, res quais correriam gTandes riscos. Podem acompanhar
as celebrap6es eucaristicas pela televis5o. rano e redes sociais, fazendo a comunhao espiritual, sem
a obrigapao do preeeito dominical.

Durante esse tempo em que precisaremos estar sozinhos, aproveitemos para ler a Palavra de
Deus e rezar, especialmente o sauto Rosalo, pedindo que Deus tenha miseric6rdia de todos n6s.

Invoquemos a protapao de Nossa Senhora, Mbe de Deus e nossa, Satde dos Enfemos, que
rogue a Deus por n6s.
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