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Aos prezados sacerdotes, diaconos, re]igiosos(as) e fi6is ]eigos(as)
"Pessoas sao mats importarttes do que a economia"

a'apa Francisco)

Estanos ha mats de dois moses vivendo essa realidade chin do avanap do novo coronavirus -
Covid-19 que mos ten exigido o necessalo isolamento social para o confrole de sun disseminapao.

Em todo o Brasil ja sao quase trinta (30) mil mortes ate este primeiro dia do mss de junho.
Nfro sao ndmeros e ou meros dados estatisticos: sao vidas ceifadas, tolhidas e dores inexprimiveis e
incalculaveis drs vitilnas e de seus entes queridos.

Na nossa lgr?ja Particular os casos de contaminados se suoedem cotidiananente e nfro temos
indicios de que o mal invisivel esteja sob controle e seus casos em processo de desacelerapao. Estudos
estimaln que  os ndmeros reais de  contagiados em todo  o Brasil  sejam alnda maiores  devido is
subnotificapdes.

Nao creio ser tempo oportuno para flexihilizap6es diante de Lm mal inflexivel!
Sei que nao ten sido ffoil para n6s e para o nosso povo observar essa necess6ria deeisao de

ficar no isolamento social sem poder participar j`mtus da celebrapao eucaristica e outros servi9os
religiosos e de evangelizapao, como a catequese, os encontros comunitinos, eto.

Apesar de deteminapdes de autoridades muhicipals autorizando a rcalizacao de celebra9des
com ndmero reduzido de feis as nossas ce]ebrapoes continuam sem a presence de r[€is, somente
atrav6s da internet.

Agradeco muito as iniciativas dos nossos padres que, assessorados pela equipe paroquial de
comunicaqao-PASCOM,temsededicadoaoserviapnoaninciodoEvangelhoatravesdessesmeios.

Vanos celebrar, no dia 11 dejunho, a SOLENIDADE DO CORPO E SANGUE DE NOSSO
SENHOR JESUS CRISTO (Corpus Christi).

Proponho que fapamos o DIA DIorESANO DE ORACAO |ietas vitimas do Covid 19,
pe]o rm dessa Pandemia e por todos os abnegados profissionals de Sadde.

Cada par6quia, na hora mais oportuna, fapa urn momento de adorapfro com a exposi9ao e
bengto do Santissimo Sacramento. Essa celebrapao pods ser transmitida via internet.

Essa celebrapao tenha tamb6m urn gesto de soLidariedade com os mais pobres. Por isso sugiro
os fieis sejam motivados a doaren alinentos e materials de linpeza que serao distribuldos aos mais
vulneriveis na nossa comunidade.

Comunico tambch que estao mantidas as datas para a mudanca de pdrocos assin:
Dia 21/06 -par6quia Santa RIta, Alto da Conquista, em llheus;
Dia 22/06 - par6quia sao Miguel, em Itacare;
Dia 23/06 - par6quia Nossa Senhora da Assunqao, em Camaniu;
Dia 24/06 ~ parbquia Senhora Santana, em Gongogi;
Dia 25/06 -par6quia Santissima Trindade, Bairro Teot6nio Vilela, em Ilheus,

A celebrapao da tomada de posse sera sem a presenca dos fieis.
Com esperanca continuamos fines na ceTteza de superaremos essa pandemia com a forca do

Esplrito Santo, que Cristo Ressuscitado mos envia.
Maria, M5e da lgr?ja, alcance para n6s essa gracajunto de Deus.
Com minha bengao e chrapo

Ilheus, 01 de junho de 2020
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