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ORIENTAÇÕES NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID – 19 

“A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme...” 
(Hb 6,19) 

 

Ao Povo de Deus da Arquidiocese de Manaus, 

Paz e Bem! 

 Prosseguimos sustentados pela fé e impulsionados pela esperança que não esmorece, 

não obstante os acontecimentos que testemunhamos nestes últimos dias. Jesus Cristo é a nossa 

fé, Ele é nossa esperança. A confiança na Trindade nos sustenta em uma comunhão de cuidado 

e compromisso. 

 Assistimos estarrecidos o colapso do sistema de saúde em nossa cidade e em todo o 

Estado, um quadro dramático que feriu profundamente nosso povo. Igualmente estarrecedor e 

causa de indignação foram os repetidos desencontros, inércia e desarticulação do poder público, 

ineficiente diante de um quadro de tanta gravidade. Sentimos a ausência dos poderes num 

momento tão delicado em que estava em jogo a vida de centenas de pessoas e muitas se 

perderam. No meio de tanto sofrimento, elevamos nossa voz à nação e ao mundo: “Pelo amor 

de Deus, nos enviem oxigênio!” 

A pronta iniciativa da sociedade organizada por meio de diferentes atores amenizou o 

cenário de caos que se estabelecia. Em âmbito local, nacional e internacional não faltaram os 

que estenderam a mão à nossa cidade e ao nosso Estado. Os mais pequeninos participam de 

partilhas comoventes em prontidão na frente das unidades de saúde oferecendo refeição e 

atenção! 

 A aprovação das vacinas em caráter emergencial nos veio como alento. Não podemos 

prescindir desta ajuda. Como Igreja, defendemos a vacina para todos e exortamos nossos fiéis 

e toda a sociedade a acompanharmos com atenção os programas de imunização, nos dispondo 

a sermos vacinados. É uma questão ética, é uma questão de solidariedade, é uma questão de 

cuidado conosco e com os outros. Não nos deixemos levar por discursos desinformados. As 

desinformações e notícias falsas já nos causaram perdas dolorosas.  

Somos sabedores que ainda demandará tempo até que todos tenham acesso às vacinas; 

as contaminações por outro lado avançam velozmente e devemos continuar mantendo os 

necessários cuidados. Neste sentido, tendo ouvido nossos presbíteros e consultado o Conselho 

Presbiteral estendemos os cuidados já manifestados em orientação anterior: 

1. Permanecem suspensos os encontros e reuniões de caráter pastoral; 

2. As Missas e Celebrações da Palavra continuam sem a participação comunitária, 

sendo transmitidas pelas redes sociais por meio de uma equipe reduzida que auxilia 

o ministro que preside; 

3. Permanecem as orientações a respeito da abertura das Igrejas, onde possível, para 

oração e das secretarias paroquiais para atendimento e orientação; 

4. Motivamos o povo de Deus para que continue valorizando os momentos em família 

por meio da oração do Terço e ao redor da Palavra de Deus; 

5. Temos a esperança de retomar as celebrações com participação dos fiéis no dia 20 

de fevereiro, quando estaremos iniciando o primeiro final de Semana da Quaresma. 
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6. Considerando a data prevista para este possível retorno, não estaremos reunidos na 

Quarta-Feira de Cinzas, data tão importante para nossa fé, mas teremos a 

oportunidade de receber a imposição das cinzas durante o tempo da Quaresma. 

Nesse sentido, em breve estaremos enviando orientações litúrgicas para os párocos 

e as comunidades. 

 A solicitude pastoral da nossa Igreja quer acompanhar do melhor modo possível o povo 

com quem não estamos em contato em nossas celebrações. Encaminharemos o quanto antes, 

informações sobre um serviço de escuta para as pessoas machucadas. Além do atendimento no 

cemitério indicaremos algumas paróquias para a celebração das exéquias a fim de que não 

percamos a dimensão pascal do momento que atravessamos. 

 Permaneçamos unidos, o momento nos pede isso, pede união e solidariedade. 

Permaneçamos alicerçados na esperança. Não estamos sozinhos, Deus nunca nos abandonou. 

A Senhora da Imaculada Conceição, nossa Mãezinha do Céu, está nos assistindo, ela nos guarda 

e roga por nós. 

 

Manaus, 20 de janeiro de 2021. 

Memória do Mártir São Sebastião 
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