ATUALIZANDO AS ORIENTAÇÕES PARA O MOMENTO ATUAL
— TUBARÃO, 18 DE MARÇO DE 2020 —
1.
2.

3.

Continuemos seguindo as normas do Governo, para o bem de todos.
Para que a atual operação alcance seus objetivos, é importante que se
evitem a circulação, os contatos, o ajuntamento de pessoas, e se observem
as normas de higienização.
Nós (a Igreja) não podemos abandonar o povo:
a) Os Templos podem ficar abertos, para a oração individual;
b) Celebrem-se Missas, de forma privada, com transmissão pelos meios
de comunicação;
c) Os fiéis ficam desobrigados do dever da Missa Dominical. Sejam,
porém, orientados a acompanhar as Missas pelos meios de
comunicação, e praticar outras formas de oração como o Terço, a
Leitura Orante da Palavra e outros;
d) Oriente-se que os roteiros de preparação para a Páscoa sejam usados
no âmbito da própria família, já que não pode haver agrupamento de
pessoas;
e) Informem-se as pessoas sobre como proceder quando houver a
necessidade de algum serviço paroquial (pastoral): a quem procurar,
onde e por que meio;
f) Caso se feche a secretaria paroquial, afixem-se na porta, de forma
visível, o número do telefone (whatsapp) e o nome da pessoa ou das
pessoas para contato;
g) Atendentes da secretaria, no horário correspondente ao expediente,
mesmo que fiquem em casa, sejam uma opção para contato,
mediante assinatura do termo de trabalho “Home office” temporário
(Covid-19). Dos demais colaboradores solicitem-se os serviços mais
necessários para que não tenham que vir todo dia ao trabalho;
h) O padre permaneça à disposição na casa paroquial ou imediações,

para prestar os serviços próprios do seu Ministério;

4.

5.

Nessa hora difícil para todos, particularmente aos mais vulneráveis, o amor
pode ser criativo e desencadear iniciativas inspiradas no Tema e no Lema da
CF 2020: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc 10,33s).
Como vem acontecendo com os órgãos públicos, novas orientações poderão
fazer-se necessárias a qualquer hora.
Por intercessão de Nossa Senhora da Piedade,
o Senhor nos abençoe e guarde,
Dom João Francisco Salm - Bispo de Tubarão

