ORIENTAÇÕES LITÚRGICO-PASTORAIS
“... Sede fervorosos no espírito, servindo sempre
ao Senhor, alegres na esperança, fortes na
tribulação perseverantes na oração” (Rm 12,
11-12)
Aos Párocos e Administradores Paroquiais
Aos Assessores e Coordenadores Diocesanos e Setoriais de Movimentos e Pastorais
Graça e Paz!
Considerando o agravamento da pandemia, causada pela covid-19, assim como os
apontamentos pertinentes à retomada das ações evangelizadoras neste ano de 2021,
apresentados nas reuniões setoriais do clero no ano passado, e a legítima cautela em
relação à prevenção do coronavírus nas celebrações e em todas as atividades pastorais,
também exposta na avaliação enviada à coordenação de pastoral, em dezembro de 2020,
ORIENTAMOS:




As celebrações litúrgicas sejam realizadas a fim de promover a fé e o
fortalecimento de nosso povo, mas sempre com o cumprimento rigoroso das
normas estabelecidas pelas Secretarias Municipais de Saúde ou órgão que se
equipare no combate à pandemia. Salvo disposição contrária de órgãos
competentes, as igrejas deverão permanecer abertas à visitação para a oração dos
fiéis, em horário favorável ao público e à organização paroquial;
Para o próximo dia 3 de fevereiro, na memória de São Brás, com aval da
Comissão Diocesana de Liturgia, a Bênção das gargantas deve ocorrer com
bênção coletiva, a fim de evitar o contato do ministro com o fiel devido ao risco
de transmissão. Portanto, a missa deverá ser celebrada normalmente e, em
momento oportuno, o padre ou o diácono, segurando a vela ou não, estende a
mão para a assembleia e faz-se a oração, e o povo, em seus respectivos lugares
ou em casa, coloca a mão sobre suas gargantas, inclinando a cabeça em ato de
piedade e devoção;







Em comunhão com as orientações da Congregação para o Culto Divino e a
Disciplina dos Sacramentos para a Quarta-feira de Cinzas, a ser celebrada no
dia 17 de fevereiro, são recomendáveis as seguintes normas para o rito de
imposição das Cinzas: Feita a oração de bênção das cinzas e depois de as ter
aspergido com água benta sem dizer nada - precisa a nota -, o sacerdote, voltado
para os presentes, diz uma só vez para todos a fórmula que se encontra no Missal
Romano: Convertei-vos e acreditai no Evangelho, ou Lembra-te que és pó da
terra e à terra voltarás. Depois, “o sacerdote lava as mãos, coloca a máscara
protegendo o nariz e aboca, e impõe as cinzas a todos os presentes que se
aproximam dele, ou, se for mais conveniente, aproxima-se ele do lugar daqueles
que estão de pé. O sacerdote pega nas cinzas e deixa-as cair sobre a cabeça de
cada um, sem dizer nada”. Tendo em vista a grande quantidade de fiéis que
participam das missas na Quarta-feira de Cinzas e a restrição do número de
participantes devido à pandemia, a imposição das cinzas poderá se estender nas
celebrações até o sábado posterior, 20 de fevereiro, em caráter extraordinário;
Não se promova reuniões diocesanas, setoriais e, até mesmo, paroquiais de forma
presencial durante o mês de fevereiro, ou enquanto a situação agravada perdurar.
As reuniões poderão se realizar em ambiente on line, com o auxílio das
plataformas de tecnologia disponíveis, para que sejam feitos os encaminhamentos
necessários para a continuidade das ações pastorais;
Com relação aos encontros de catequese, não se recomenda a promoção de
encontros presenciais e nem as inscrições para a formação de novas turmas. A
Coordenação Diocesana de Catequese encaminhará as orientações diocesanas, em
tempo adequado. As turmas em andamento que realizam os encontros on line
devem continuar estritamente no ambiente virtual, até surgir novas indicações;

Desejosos pelo término da pandemia, solicitamos a copiosa bênção de Deus, por
intercessão da Virgem das Dores, nossa padroeira, e agradecemos a atenção e o empenho
de todos pelo cumprimento das orientações diocesanas e das autoridades de saúde e, mais
uma vez, pedimos a colaboração e o envolvimento de todos.
Guaxupé, 29 de janeiro de 2021.

Dom José Lanza Neto
Bispo Diocesano
Pe. Alexandre José Gonçalves
Coordenador Diocesano de Pastoral
Pe. Gledson Antônio Domingos
Comissão Diocesana de Liturgia

_____________________________________________________________________

