
 

SEGUNDA NOTA PASTORAL DO BISPO DIOCESANO DE JUAZEIRO 

Sobre o culto e atividades religiosas frente à expansão do coronavírus (Covid 19) 

 

Caríssimos irmãos sacerdotes, diácono, religiosos e leigos de nossa Igreja Particular, 

Paz e Bem!  

Ó Cristo, sol de justiça, /                         

brilhai nas trevas da mente. /                          

Com força e luz, reparai /                                  

a criação novamente. 

Um dia vem, vosso dia, /                                       

e tudo então refloresce. /                               

Nós, renascidos na graça, / 

exultaremos em prece. 

 

O hino que há tantos anos rezamos na oração da manhã (Laudes) no Tempo Quaresmal 

ganha significado peculiar nestes tempos de avanço do Coronavírus e de necessária 

reclusão para determos sua rápida e ampla propagação. A própria natureza nas margens 

do Velho Chico nestes dias também traz mensagem de confiança e de firme esperança: 

as mesmas nuvens escuras que tornam estes dias cinzentos e sombrios portam consigo a 

generosa Irmã Chuva, que re-nova toda a Criação. Não vivemos tempos propícios para 

o pânico e o des-espero, mas para a prevenção e o cuidado com a vida, dom de Deus.  

Assim, queremos aqui trazer presentes todas as determinações contidas em nossa Nota 

Pastoral anterior, do último 17 de março. Considerando, todavia, recentes normas dos 

poderes públicos dos municípios abrangidos por nossa Igreja Particular e, sobretudo, 

com grave senso de zelo pastoral e de responsabilidade com a vida de todos, 

determinamos: ficam também suspensas todas as celebrações, incluindo dominicais, 

mesmo ao ar livre. Que os irmãos sacerdotes celebrem cotidiana e devotamente a 

Missa em sua forma privada, recordando que “rezar é a primeira tarefa do bispo e do 

sacerdote” (Papa Francisco) e que a Eucaristia “não fornece apenas a força interior, 

mas também, em certo sentido, o projeto, o modo de ser na Missão” (São João Paulo 

II). Recorramos às múltiplas possibilidades dos meios de comunicação, particularmente 

a internet, para nos manifestarmos próximos e com criatividade animarmos o rebanho a 

nós confiado pelo Pastor por excelência.  

O Senhor vos abençoe e vos guarde! 

Juazeiro, 20 de março de 2020 

 

                                                                                                     

                                                   Bispo Diocesano de Juazeiro  


