NOSSO COMPROMISSO COM A VIDA

Carta ao Clero e demais membros do Povo de Deus diante do agravamento da
Pandemia COVID-19 nos Municípios de nossa Diocese

Diante do atual cenário da pandemia no Brasil e especialmente na nossa
região, a Diocese de Joinville reforça seu compromisso com a vida. Todo o cuidado
nesse momento é imprescindível. Desde o primeiro caso de Covid-19 em Joinville,
em março de 2020, nossas igrejas estão cumprindo todas as normas sanitárias,
sejam aquelas de cuidado cotidiano ligadas à higiene e ocupação dos espaços,
como aquelas mais rígidas como a suspensão das Missas em função de decretos do
estado.
A Diocese de Joinville segue em unidade com as decisões e
encaminhamentos do governo do estado e dos municípios, tanto os atuais, quanto
os que vierem a ser decretados. Na última sexta-feira (5), os 10 bispos de Santa
Catarina divulgaram uma carta a todo o povo catarinense em que reforçam essa
posição. “Motivados pelo mandamento do amor, conclamamos a todos para que
acolham, de bom grado, as orientações das autoridades, especialmente da vigilância
sanitária, que têm por objetivos preservar a vida como compromisso com nosso dom
mais precioso e agir pelo bem comum”, afirma a carta.
Contudo, é importante que nossas comunidades católicas tenham, à luz do
bom senso das autoridades sanitárias, a oportunidade de estarem abertas para a
celebração das Santas Missas e demais celebrações e atividades. Mais do que
nunca, nosso povo precisa encontrar local seguro e adequado para rezar e ser
acolhido e nossas comunidades querem oferecer isso. A solidariedade com aqueles
que sofrem as consequências econômicas da pandemia é essencial. A atenção aos
necessitados e o acompanhamento das famílias enlutadas e pessoas infectadas é
uma preocupação que não se pode perder de vista. Todo e qualquer ato de
solidariedade pode fazer a diferença àqueles que mais sofrem, a exemplo das
campanhas que já vêm sendo realizadas desde o ano passado.
Nestes momentos que vivemos, a Diocese de Joinville reforça que a
espiritualidade é fundamental na vida das pessoas. Não desanimemos, não estamos
sozinhos: o Senhor está conosco!
Joinville, 08 de março de 2021.

Dom Francisco Carlos Bach
Bispo Diocesano

