Comunicação sobre Suspensão de Celebrações e
demais atividades de forma presencial

Joinville, 26 de fevereiro de 2021.

Saudações em Cristo!
O momento que vivemos exige de nós cuidado e atenção. Multiplicam-se as
contaminações, internações e vítimas do COVID-19. Embebidos da fé e valores
cristãos, convocamos o clero e os fiéis a estarem mobilizados nas práticas de combate
a esta pandemia. Por isso, sintonizados com as decisões tomadas pelas autoridades,
de modo particular, as expressas no decreto n. 1.168, publicado em 24 de fevereiro
de 2021, e no decreto n. 1.172, publicado em 26 de fevereiro de 2021, comunicamos
que todas as comunidades da Diocese de Joinville devem:
1. Suspender as Santas Missas de forma presencial, bem como todas as demais
celebrações de sacramentos, atividades presenciais e atendimento do
expediente paroquial, entre as 23h00 do dia 26 de fevereiro e 06h00 do dia 01
de março e 23h00 do dia 05 de março e 06h00 do dia 08 de março;
2. Adequar a capacidade de lotação da Igreja e demais espaços para as Santas
Missas, celebrações de sacramentos e atividades presenciais à 25% (vinte e
cinco por cento);
Frisamos que as suspensões são apenas para os horários e datas indicadas no ponto
“1”. Demais dias podemos manter nossas celebrações e atividades de forma
presencial, desde que observando o indicado no item “2” e a manutenção de todas as
demais normativas já estabelecidas.
Temos consciência que as medidas podem trazer desconforto. Adequar-nos é
inevitável e, de fato, o momento é de gravidade. Cada pároco procure encontrar os
caminhos para, de um lado, conscientizar os fiéis, de outro, propor alternativas aos
matrimônios, primeiras eucaristias, crismas, etc. que estavam marcadas.

Incentivamos a continuidade das transmissões das Santas Missas pelas redes sociais
a fim de mantermos a sintonia com os fiéis e os alimentarmos na fé neste tempo
quaresmal.
Que Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e São Francisco Xavier, padroeiro
de nossa Diocese, intercedam por cada um de nós e que a bênção de Deus nos
acompanhe nestes momentos de dificuldade.
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