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Anápolis, 24 de janeiro de 2021. 

 

Circ.: 01/21 

 

Reverendos Párocos e Administradores Paroquiais. 

 

Paz de Cristo! 

 

Passou o ano 2020. Esperávamos que a pandemia do coronavírus tivesse passado 
e com espírito aliviado começaríamos o novo ano pastoral. Ficamos cansados e até desa-
nimados... Infelizmente, a nova onda das infecções, com o número aumentado de doentes, 
inclusive os sacerdotes, constrange-nos a adotar as medidas de segurança sanitária e 
adaptar as formas da nossa pastoral. 

No dia 19 de janeiro c. a., reuniu-se a Comissão Executiva da Pastoral para tratar de 
diversos assuntos. A partir das deliberações gostaria de apontar algumas formas para pas-
toral. 

 

1. CATEQUESE 

Sugerimos as seguintes atitudes: 

- O tempo de catequese continua dois anos. 

- A catequese presencial para crianças e adolescentes só poderemos começar 
quando reiniciarem as aulas escolares.  

- Catequese familiar. Tanto para Crisma como para Primeira Comunhão temos o 
material catequético já disponível – o mesmo dos anos passados. Os pais, devem inscreve-
rem as crianças na catequese paroquial. Alguém da família obriga-se a acompanhar as cri-
anças reservando tempo para fazer o estudo. Seria interessante que toda a família se reu-
nisse para tanto. 

- Catequese on-line. Estamos trabalhando sobre este assunto. A coordenação dio-
cesana da catequese pode auxiliar nesse aspecto. Seriam aulas breves. A modalidade de-
penderia da escolha dos pais. 

- Os catequistas se organizem para prestar um serviço de apoio e acompanhamento 
da catequese tanto familiar quanto online. 

 

2. GRUPOS DE ORAÇÃO, PASTORAIS E MOVIMENTOS 

- Podem voltar a se reunir em pequenos grupos no espaço paroquial, conservando, 
rigorosamente, as normas sanitárias. 

Para que o Amor 
seja amado 
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- Por enquanto, não se permite a organização de grandes concentrações. Da mes-
ma forma, não são permitidos encontros de formação de três dias. Pode-se fazer uma ma-
nhã ou tarde de formação, em número adequado de participantes. 

 

3. LITURGIA 

- A participação na Santa Missa segue a prática adotada até agora. Ninguém é dis-
pensado de observar as normas sanitárias.  

- Não haverá, por enquanto, os folhetos da Missa. Pedimos que se instrua os fiéis a  
participação mais atenta, cantos mais compreensivos. 

- Sugerimos o uso de Datashow para cantos, leituras e respostas (não para Oração 
Eucarística inteira). 

- Pensamos de criar um dispositivo para que se possa acompanhar a celebração pe-
lo celular. No caso, na entrada da igreja, teria que ter um cartaz com endereço eletrônico 
(QR code).  

- Nas Sextas-feiras da Quaresma, se celebre as Santas Missas e não se faça as 
procissões penitenciais. 

- Como de costume, faremos os mutirões de confissões, observando o protocolo. 

- No Domingo de Ramos a benção dos Ramos aconteça na celebração da Santa 
Missa, sem procissões. 

- Missa dos Santos Óleos, só com a participação do clero e uma representante das 
congregações femininas.  

- No Tríduo Sacro haja só as celebrações litúrgicas. 

- Os demais eventos seguem conforme estabelecido anteriormente e no planeja-
mento (veja o Catálogo). 

 

Que Deus nos proteja da "peste, fome e guerra" e nos abençoe na sua bondade pa-
ternal. 

 

 

 

Dom João Wilk 
Bispo Diocesano 
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