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NOTA A COMUNIDADE CAT6LICA EM [LHEUS

"Eu te proponho a vida ou morte, a bengao ou maldigao;

escolhe, pois a vida, pare que vivas, tu e a tua descendencia"
(Dt 30.19).

Meus prezados diooesanos,
especialmente os que residem nesta nossa cidade de IIh6us.

Ao tomar conhecimento  do decreto  037/2020  de  23/04/2020,  publicado  pela
Prefeitura Municipal de llh6us, que autoriza a retomada de cultos religiosos em meio
a pandemia do Covid-19, doenga causada pelo novo coronavirus, e tendo consultado
os padres que atuam nas par6quias da cidade de llheus, oomo pastor e pai, zelando
pelo bem¢star de todos e por medida de precaueao e prudencia, achamos par bern
manter fechadas nossas as igrejas e capelas pare  as celebrag6es  presenciais de
culto,  ou seja,  missas e demais sacramentos, bern coma quaisquer outros tipos de
atividades que regem aglomera?dos.

Esta nossa decisao 6 fruto da compreensao de que a lgreja 6 serva do Senhor
da vida e busca testemunhar a fe, especialmente no cuidado com o outro, como nos
orienta a Campanha da Fratemidade deste ano de 2020, promovida pela CNBB: "viu,
sentiu compaixao e ouidou dele" (cf. Lc 70, 33i34).

Ao  mesmo  tempo  conclamamos  nossos  fieis  cat6Iicos,  os  que  puderem,  a
permanecerem em casa ate o fim desta pandemia que tern causado muitas mortes
entre n6s. 0 isolamento social tern se mostrado urn instrumento eficaz.

Continuemos ce[ebrando em familia a leitura orante da PalavIa de Deus atraves
da leitura e meditacao da  Biblia,  recifando o Terap e Santo Offcio e assistindo as
missas pela rv, internet ou radio.

Nesta semana de oragao pela unidade dos clistaos pecamos ao Divino Espirito
Santo as luzes e a tonga necessarias para o combate a este mal que nos atinge e nos
conserve firmes e perseverantes no seguimento de Jesus Cristo, a Ressuscitado.

Nossa Senhora das Vit6rias alcance de Dells, para nds,  a vit6ria sobre essa
pandemia e cubra estas temas com o seu manto sagrado.
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