NOTA DA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA PARA EVITAR O
CONTÁGIO COM O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
Mediante a regressão do município de Juiz de Fora, sede desta Arquidiocese, à Onda
Amarela do Programa Minas Consciente e o aumento do número de casos e mortes em
decorrência da Covid-19 na região; em sintonia com as autoridades sanitárias do País, do
Estado e do Município; e tendo em vista a preocupação habitual da Igreja com a saúde e o
bem-estar da população; comunico a suspensão da participação presencial em celebrações e
da realização de sacramentos até o dia 15 de dezembro.
A determinação vale para todo o território arquidiocesano, composto por 37 cidades. Aos
párocos e administradores das paróquias localizadas nas 36 cidades do interior, levando em
consideração a situação pandêmica local e as orientações municipais, está autorizada a
realização de missas ao ar livre e o cumprimento dos agendamentos já realizados pelos fiéis
para os próximos dias. Aos sacerdotes que conduzem paróquias de Juiz de Fora, a indicação
é que todas as atividades sejam canceladas.
Os casamentos já marcados para o período da suspensão podem ser mantidos, se assim for
da vontade dos noivos e desde que sejam respeitadas as medidas de proteção individual. Já
os ritos de Batismo, Primeira Eucaristia, Crisma e atendimento de confissões devem ser
remarcados, assim como a Unção dos Enfermos, quando possível for.
As missas devem continuar a ser transmitidas por meios eletrônicos conforme organização
de cada paróquia, sobretudo nos domingos e festas. Prepare-se sempre muito bem as
celebrações, rezando com muita autenticidade e compenetração, pois estamos realizando
uma liturgia verdadeira e não um programa midiático. Além disso, todos sejam incentivados
a seguir missas diárias pela TV ou por outros meios da mídia.
Nesta hora, é preciso alimentar-nos de esperança, virtude característica do tempo litúrgico
que estamos vivendo, o Advento. Não percamos a calma e, muito menos, a confiança em
Deus Misericordioso, que enviou Seu Filho para nos salvar do vírus do pecado.
A todos, envio a bênção de Deus, por intercessão de Nossa Senhora da Conceição, cuja
solenidade celebraremos na próxima semana.
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