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ORIENTAÇÕES NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID – 19
A esperança é para nós âncora da vida, segura e firme (cf. Hb 6,19)
Queridos Irmãos Presbíteros a serviço da Arquidiocese de Manaus,
Paz e Bem!
Recordo a primeira palavra das Orientações enviadas a todo o Povo de Deus na
Arquidiocese de Manaus no dia 20 do corrente: “Prosseguimos sustentados pela fé e
impulsionados pela esperança que não esmorece, não obstante os acontecimentos que
testemunhamos nestes últimos dias. Jesus Cristo é a nossa fé, Ele é nossa esperança. A
confiança na Trindade nos sustenta em uma comunhão de cuidado e compromisso.”
O Decreto do Governo Estadual “N.° 43.303, de 23 de janeiro de 2021 que DISPÕE
sobre a ampliação da restrição temporária de circulação de pessoas, na forma que especifica,
como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional,
decorrente do novo coronavírus, e dá outras providências”, atinge todos nós do Estado do
Amazonas.
Nós já havíamos restringido a participação dos fiéis nas nossas celebrações, contanto
apenas com pessoas que auxiliam na transmissão da Missa visando a participação e comunhão.
Para darmos continuidade à transmissão e, assim, levarmos alento, conforto e esperança aos
nossos irmãos e irmãs, podemos seguir o que vem expresso no Decreto: Art. 2º - “XXV - os
deslocamentos para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior
ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados”. Assim, poderíamos contar
com a presença de pessoas que auxiliem para uma transmissão digna.
Uma necessidade impreterível é sermos presença consoladora, samaritana, de fé. Nossa
palavra seja sempre de ânimo e de esperança! Iniciaremos amanhã o atendimento do cemitério
Nossa Senhora Aparecida (Tarumã). Peço a disponibilidade para o serviço do consolo. Dom
José entrará em contato para organizarmos a nossa presença. Também as Paróquias de São
Sebastião e São Raimundo Nonato se dispuseram a abençoar cortejos fúnebres em passagem;
Peço ainda que, respeitados devidamente os protocolos de segurança, ofereçamos a devida
atenção às famílias enlutadas por ocasião das exéquias, dentro das possibilidades.
O atendimento na Cúria fica suspenso no período da validade do Decreto. Os párocos
vejam a necessidade de manter abertas as secretarias.
Agradeço a dedicação e a disponibilidade de cada um no cuidado dos fiéis. Peço,
encarecidamente, que nos mantenhamos em contato. O isolamento prejudica a nossa saúde
psíquica e espiritual. Permaneçamos unidos, o momento nos pede união e solidariedade.
Permaneçamos alicerçados na esperança. Não estamos sozinhos, Deus nunca nos abandonou.
A Senhora da Imaculada Conceição, nos assista, nos guarde e roge por nós.
Manaus, 24 de janeiro de 2021.
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