
 

Apucarana, 22 de Março de 2021.  

                          Queridos padres, 

Estamos vivendo mais uma vez dias difíceis desta pandemia. Essa realidade muito nos assusta. Devemos 
procurar vive-la na paz e oração. Na certeza de que venceremos esta grave crise, recordemo-nos das 
palavras de São Carlos Borromeu na grande crise de Milão: “o melhor meio para evitar qualquer perigo é 
conservar a alma ardorosa e tranquila”. 

Procuremos nos cuidar ao máximo e cuidar de nossos paroquianos, especialmente durante as celebrações. 
Alguns pontos importantes para a vivência segura deste momento: 

- As celebrações sejam realizadas com dignidade e solenidade, mas de forma simples e breve. 
- Não precisamos e não devemos ter muitos auxiliares no presbitério, neste período. Mesmo as celebrações 
do Tríduo Pascal podem ser feitas com apenas um auxiliar.  
- Não façamos procissões de entrada com acólitos, Ministros e outros. Utilizemos o caminho mais curto. 
- Não tenhamos crianças menores de 12 anos e idosos a partir de 60 anos como auxiliares.  
- A reduzida equipe de canto esteja em um local a parte, com distanciamento entre os membros e uso de 
máscaras.   
- Os Ministros da Comunhão permaneçam em lugares do povo, não aglomerando-se nos presbitérios. No 
momento da comunhão tomem as ambulas e façam a distribuição ao povo. Como a participação é reduzida, 
não precisamos de muitos Ministros. Bastam alguns, os necessários. Os demais não sejam escalados. 
Participem na nave com o povo. 
- Jamais aglomerações nas sacristias.  
- Nós mesmos preparemos todo o necessário para as celebrações. Coloquemos, por exemplo a cruz com o 
crucificado em cima do altar, na sexta-feira santa, evitando deslocamentos e evitando que imagens e 
objetos passem de mão em mão. Assim também em outras celebrações. 
- Na vigília pascal o povo não acenderá as velas.  
- O altar preparado antes, por nós, já esteja com cálice, ambulas, alfaias estendidas, purificatório, etc. 
- Não passemos microfones de mão em mão.  
- As homilias sejam breves e precisas. 
- Nada de longos avisos, homenagens e “enfeites” desnecessários nestes tempos.  
- O sacerdote e seu auxiliar usem máscaras durante toda a celebração.  
- No dia 1 de Abril, quinta-feira santa, às 9h, na Catedral a Santa Missa com a Benção e Consagração dos 
Óleos e Renovação das Promessas Sacerdotais. Como na Romaria Diocesana, receberemos um kit com 
casula, água e lanche. Nos paramentaremos em nossos lugares na nave da Catedral. Não teremos nenhum 
tipo de refeição conjunta.  

E é claro, fora das celebrações, não nos reunamos, mesmo entre nós. Não é hora de confraternizações, 
encontros, refeições fora de casa e com amigos. Fiquemos limitados ao ESSENCIAL, dando testemunho de 
nossa fé. 

Nossa Diocese muito agradece vossa vida e ministério, testemunhando uma Igreja, Hospital de Campanha, 
sempre anunciando Cristo Jesus!  

“Nossa Senhora de Lourdes, vosso povo clama, socorrei e abençoai a Diocese de Apucarana!” 
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