DIOCESE DE MACAPÁ
MITRA DIOCESANA DE MACAPÁ
CNPJ 07.814.217/0001-84
A todos os padres da Diocese de Macapá, animadores e responsáveis das
Comunidades, dos Grupos, Movimento, Pastorais etc.
Após as reuniões dos Padres, no final do Retiro na quinta feira 11/03/2021, do Conselho
de Pastoral Diocesano (sábado 13/03/2021), acho necessário partilhar algumas
considerações e algumas decisões.
1. Peço a todos de respeitar RIGOROSAMENTE os Decretos do Governo do
Estado e das respectivas Prefeituras, neste momento de agravamento da situação
do Coronavírus. Voltamos a manter todos os cuidados, no que diz a respeito do
número dos participantes, conforme o tamanho do local, o uso de máscaras, do
gel etc. Não vamos brincar com a vida das pessoas!
2. As atividades religiosas foram reconhecidas “essenciais” no Estado do Amapá.
No entanto, cada situação pode ser diferente. Cada um aja conforme a sua
consciência, de acordo com o povo da sua paróquia/comunidade. Se achar
oportuno e for possível – ou seja se continuar abertas as Igrejas e mantidas as
celebrações com os fiéis – além do aproveitamento das redes sociais, sugiro que
se celebre alguma Missa a mais nos dias santos e/ou aos domingos, para
favorecer a participação do povo em grupos menores.
3. Durante a Semana Santa evitamos as aglomerações (Vias Sacras, procissões
etc.). Como na Páscoa do ano passado, por orientação da Santa Sé, estão
proibidos o lava-pés na Quinta Feira Santa e o beijo da Cruz na Sexta Feira
Santa. Vejam, em anexo as orientações da CNBB.
4. Por ocasião de batizados, matrimônios e enterros dos nossos irmãos e irmãs
falecidos respeitamos todas as normas de prevenção e segurança.
5. A respeito do SACRAMENTO DA CRISMA. Continua válida a possibilidade
dos párocos de administrar o sacramento em pequenos grupos nas respectivas
paróquias a jovens e adultos devidamente preparados. De agora em diante,
porém, peço aos párocos que comuniquem antes quando e onde as crismas serão
administradas e posteriormente transmitam à Cúria quantas pessoas receberam o
sacramento.
6. Desde já avisamos que novamente neste ano de 2021, a Solenidade de Corpus
Christi será celebrada NAS PARÓQUIAS e não mais nos Vicariatos, como
estava planejado.
7. Para a CATEQUESE e os demais eventos FORMATIVOS, propomos que sejam
retomadas as atividades na modalidade chamada “hibrida” ou seja com uma
parte (palestras...) on line ou gravadas e outros momentos presenciais, em
pequenos grupos e com as devidas medidas de prevenção e segurança.
8. Após a Páscoa, 1. A Equipe dos Círculos Bíblicos oferecerá alguns vídeos tendo
como assunto a última Cartilha sobre o livro do Apocalipse. 2. A Equipe das
CEBs disponibilizará no formato digital a Cartilha: CEBs: caminhando com
Jesus de Nazaré – muito boa para ser aproveitada nas nossas Comunidades das
cidades e do interior – 3. Após a Assembleia da CNBB, aproveitando do
possível documento a respeito do Pilar da PALAVRA, a Equipe dos Círculos
Bíblicos preparará, para o segundo semestre, uma cartilha sobre o assunto.
Desejo a todos e a todas uma FELIZ PÁSCOA!
Macapá 19 de março 2021- Solenidade de S. José
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