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Guanambi, 06 de maio de 2020. 

 

 

 “Eu vim para que tenham vida e 

 vida em abundância.” 

(Jo 10, 10) 

 

Estimados fiéis católicos e população em geral, 

 

 

 Estamos vivendo um momento muito delicado na história da humanidade. Uma 

pandemia provocada pelo SARS-Cov-2 que nos coloca em risco. Temos acompanhado 

com preocupação as notícias que chegam, tanto de longínquos países, como também 

aqui no Brasil. Como Igreja Católica, compartilhamos “[...] as tristezas e as angústias 

dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem” (GS, 1). 

 Nossa solicitude pastoral e a consciência de que somos chamados a cuidar, 

proteger e promover a vida, desde a sua concepção até o seu ocaso natural, fizeram, 

desde o primeiro momento das orientações das autoridades sanitárias e políticas, com 

que nos colocássemos em uma atitude de pronta colaboração e conscientização para 

evitar a disseminação do contágio pelo Novo Coronavírus. Desse modo, temos 

procurado adaptar nosso atendimento pastoral e atividades tendo em vista o grave 

quadro que estamos vivendo, como a adoção, por exemplo, de missas e outras 

celebrações transmitidas pelas redes sociais.  

 Tendo conhecimento do Decreto nº 746, de 04 de maio de 2020, e da Portaria nº 

07, de 05 de maio de 2020, ambos emitidos pela Prefeitura Municipal de Guanambi, que 

dispõem sobre a adoção de medidas temporárias e emergenciais de prevenção do 

contágio pelo Coronavírus (COVID-19), no âmbito do município de Guanambi, e nos 

quais são regulamentados os cultos e demais manifestações religiosas, nós, párocos das 

Paróquias Santo Antônio e São Geraldo Majella, em nome da Igreja Católica presente 

aqui, comunicamos que nossas atividades continuarão seguindo como até então 

estão sendo realizadas, ou seja, evitando aglomeração de pessoas, ainda que o 

decreto e portaria citados permitam alterações. 
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Fazemos saber que, como pertencentes à Diocese de Caetité, nos colocamos em 

perfeita sintonia e comunhão com as orientações emanadas pelo nosso bispo diocesano, 

Dom Carvalho. Em comunicação com o bispo, dando conhecimento dessas 

regulamentações, recebemos como resposta a reiteração das orientações diocesanas em 

vista da maior proteção e segurança dos nossos fiéis, numa atitude de prudência e 

discernimento necessários nesse momento. 

 Como pastores do povo de Deus, aqui em Guanambi, temos consciência de todo 

o esforço que vem sendo realizado no momento e reiteramos aos nossos fiéis os pedidos 

da necessária colaboração de todos com as medidas de higienização (lavar as mãos 

com água e sabão, o uso do álcool em gel, o uso de máscaras...) e reconhecemos a 

necessidade da permanência do distanciamento social como meio eficaz para garantir a 

menor propagação do contágio e a segurança do sistema de saúde. 

 Aos fiéis católicos e católicas, lembramos que a Igreja não está fechada. Ela 

está ainda mais aberta e presente no lar de cada família, como dizemos, “as igrejas 

domésticas”. Continuemos cultivando a nossa espiritualidade, a nossa comunhão e 

estando também com olhar e coração voltados às necessidades do tempo presente, 

principalmente, dos mais pobres, dos doentes e sofredores. 

Que Santo Antônio e São Geraldo Majella, nossos padroeiros, nos protejam, 

acompanhem e roguem a Deus para que cesse essa pandemia. 

 

Com nossa benção,  

 

 

 

Pe. João Silva de Sá Teles 

Pároco da Paróquia Santo Antônio de Pádua 

 

 

 

Pe. Eutrópio Aécio de Carvalho Souza 

Pároco da Paróquia São Geraldo Majella 

 


