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Diocese de Nova Friburgo

“Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, estarei no meio deles” (Mt 18, 20)

Queridos irmãos e irmãs da Diocese da Alegria,
Ouvindo as recomendações das autoridades públicas e sanitárias neste momento de agravamento
da situação em relação ao COVID-19 em nosso estado e país, e no intuito de contribuir para impedir
o avanço da proliferação do novo Coronavírus, com grande senso de responsabilidade, exortamos
aos presbíteros que suspendam por 15 dias todas as celebrações com participação de fiéis no
território de nossa diocese. Essa medida tem em vista a preocupação em proteger os mais
vulneráveis, especialmente nossos idosos e enfermos, estando em comunhão com a Igreja do Brasil
e a Campanha da Fraternidade 2020, na busca de promover e defender a vida.
A Celebração Eucarística seja celebrada de modo privado, ficando os fiéis liberados do
cumprimento do preceito dominical e incentivados a reunir-se em família para momentos de oração
em suas casas. Seja estimulada a Leitura Orante da Palavra, o Santo Terço, a Liturgia das Horas.
Os templos permaneçam abertos o quanto possível para visitação dos fiéis que, com o devido
resguardo, façam os seus momentos pessoais de oração, recordando que todos são convidados a
permanecer em seus lares evitando a circulação e rompendo a crescente espiral de contaminação.
Os contatos físicos sejam evitados e seguidas as orientações de higiene já difundidas.
Lembrando a todos que a Igreja é Povo de Deus, portanto a mesma permanece viva e atuante nas
famílias que se reúnem a orar, nos leigos que dão testemunho cristão de fé e unidade, nos enfermos
e idosos que dão provas de paciência e constância, nos profissionais de saúde que se dedicam a
cuidar da vida, nas crianças e jovens que neste momento alegram nossa existência com sua
vitalidade e esperança.
Confiando na ação misericordiosa do Pai, unamo-nos todos para a superação desta pandemia.
Com minha benção,

Dom Paulo Antônio De Conto

Administrador Apostólico da Diocese de Nova Friburgo

