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ORIENTAÇÕES NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID – 19
Ele está no meio de nós!
Ao Povo de Deus da Arquidiocese de Manaus,
Paz e Bem!
Celebramos o Natal do Senhor! Nós vimos a sua estrela e também nos prostramos de alegria
e reverência, apresentando nossos presentes: a solidariedade, a esperança e a fé.
Vimos nesse tempo aumentar o número pessoas infectadas e internadas. O avanço da
pandemia provocada pelo coronavirus nesse segundo momento, exige cuidado e medidas de
prevenção urgentes e fundamentais. Já são muitos os agentes de pastoral e ministros contaminados
pelo vírus o que coloca em alerta nossos espaços eclesiais. Não podemos furtar-nos de zelar pela vida
das pessoas, especialmente para com os mais vulneráveis. A Arquidiocese de Manaus, ciente do seu
papel junto aos fiéis e à toda sociedade quer somar forças com as autoridades locais propondo uma
série de iniciativas que contribuam para o bem do povo e ao mesmo tempo zelem pela fé das
comunidades eclesiais. A Igreja, Mãe e Mestra faz questão de ficar perto de seus filhos nesta
ocasião.
O meio mais eficaz para conter a propagação de contaminação tem sido o recolhimento das
pessoas evitando presença em lugares muito frequentados, eventos que agrupam razoável número de
participantes. Por isso, tendo consultado o Conselho dos Presbíteros, na responsabilidade de conduzir
este rebanho, proferimos as seguintes prescrições:
1. As celebrações e reuniões ficam suspensas a partir de 05 até o dia 22 de janeiro,
inclusive;
2. As igrejas, onde for possível, permaneçam abertas para as visitas ao Santíssimo
Sacramento e às orações pessoais dos irmãos e irmãs;
3. Os párocos providenciem a transmissão das celebrações online, auxiliados por uma
equipe estritamente necessária;
4. A Cúria funcionará somente para os serviços internos. Não haverá atendimento
externo;
5. As Secretarias das Paróquias e Áreas Missionárias estejam abertas para ajudar na
orientação dos fiéis.
6. As celebrações com a participação dos fiéis poderão voltar a acontecer no dia 22 de
janeiro, se as prescrições não forem prorrogadas.
Insistimos na necessidade de continuarmos com os cuidados em relação ao vírus da Covid19:
distanciamento, higienização, uso de máscara. Busquemos na Palavra de Deus e na oração do terço,
força e inspiração. Agradeço a compreensão de todos e rezemos uns pelos outros.
Temos a certeza de que Jesus está no meio de nós e caminha conosco. Imploramos a Nossa
Senhora, Imaculada Conceição: rogai por nós!
Deus abençoe a todos!
Manaus, 05 de janeiro de 2021.
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