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NOTA PASTORAL DO BISPO DIOCESANO DE TEIXEIRA DE FREITAS/CARAVELAS 

Sobre o Culto e Atividades Religiosas frente a expansão do Coronavírus (Covid-19) 
 

“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10, 33-34) 

 

Amados irmãos e amadas irmãs da Diocese de Teixeira de Freitas/Caravelas: 

Saúde e paz da parte de Deus! 

A pandemia do novo Coronavírus avança no Brasil e por isso somos todos convocados a 

adotar a máxima atenção às medidas de prevenção da doença. Neste sentido, convido nossas 

comunidades de fé a seguirem as seguintes recomendações em sintonia com as indicações dos 

especialistas em saúde pública: 

1. Suspender por 15 dias a realização de encontros, assembleias, seminários e outros eventos 

que contribuam para aglomerar pessoas, havendo possibilidade de previstas remarcações; 

2. Manter, segundo as condições locais, as igrejas abertas e arejadas, sobretudo durante as 

celebrações litúrgicas; 

3. Nas comunidades de fé redobrar e em outros ambientes eclesiais redobrar o cuidado com 

a limpeza; 

4. Abolir a água benta nas entradas das igrejas e colocar à disposição de todos o álcool em 

gel para higienização; 

5. Evitar, durante as celebrações litúrgicas e reuniões, toques, apertos de mão, abraços e 

beijos, evitando contato físico. Nas confissões manter uma distância mínima de 1,20m 

entre o confessor e o penitente. Observar a mesma distância nas secretarias paroquiais e 

cúria diocesana; 

6. Desobrigar idosos e pessoas enfermas da participação das celebrações litúrgicas; cuidar da 

assistência a essas pessoas através dos ministros da visitação e Ministros Extraordinários 

da Comunhão Eucarística, seguindo as mesmas orientações gerais de prevenção. Poderão 

permanecer em comunhão e unidos à comunidade de fé a partir das celebrações 

transmitidas através da Pastoral da Comunicação (Pascom) Paroquial e das redes católicas 

de rádio e televisão; 
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7. Suspender por 15 dias a catequese; 

8. Rezar a oração do Pai Nosso sem dar as mãos e omitir o abraço da paz nas Missas e outras 

celebrações litúrgicas; 

9. Administrar a Sagrada Eucaristia na mão. Evitar distribuir a Comunhão sob duas espécies; 

10. Omitir o Rito do Lava-Pés na Quinta-feira Santa; 

11. Omitir, na adoração da Cruz, o beijo na imagem do Cristo crucificado e substituí-lo por 

uma genuflexão ou uma profunda reverência; 

12. Proceder da mesma forma em relação às imagens de Cristo (Senhor dos Passos, Senhor 

Morto) e de Nossa Senhora das Dores; 

13. Todos devem seguir as recomendações do Ministério da Saúde mantendo bons hábitos de 

higiene; 

14. Importante redobrar cautela para não compartilhar notícias falsas (Fake News); 

15. Intensifiquemos nos modos possíveis a oração para que Deus no livre desta enfermidade 

e preserve nosso mundo deste mal. 

Estamos atentos aos desdobramentos para subsidiar-nos em novas ações. Seguimos 

comprometidos com a promoção da vida. A Campanha da Fraternidade nos convida a um 

compromisso atento e pontual com a Vida. Vida: dom e compromisso! 

Somos convocados pela solidariedade e comunhão fraterna, a darmos genuíno testemunho 

cristão, a partir de atitudes inspiradas na Parábola do Bom Samaritano (Lc 10, 33-34), como nos 

pede a CF deste ano: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele! ” 

Irmãos, não podemos ser indiferentes. Ajudemos. Que este momento nos ajude a viver 

com mais intensidade a fraternidade e o cuidado para com o outro. 

Que nossa Mãe, a Virgem Maria e São Pedro, nosso Padroeiro intercedam a Deus por nós! 

 

 Teixeira de Freitas, 16 de março de 2020 
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Dom Jailton de Oliveira Lino, Psdp 

Bispo Diocesano de Teixeira de Freitas/Caravelas 

 

 

Pe. Roberto Pereira da Silva 

Chanceler do bispado 
 


