Aos
párocos, administradores, vigários paroquiais, diáconos, religiosas, religiosos e fiéis leigos
da Diocese de Campo Limpo.

A Diocese de Campo Limpo, atenta à situação da pandemia gerada pela COVID-19 e de
todos os esforços que têm sido feitos pelas autoridades para evitar o contágio com o novo
Coronavírus e, ao mesmo tempo, considerando que precisa levar em conta as necessidades
espirituais do povo de Deus, que neste momento precisa ser alimentado sempre mais na fé e na
esperança, está plenamente ciente de que este momento exige de todos nós um grande esforço
coletivo na prevenção, cuidado da vida e solidariedade com aqueles que estão sofrendo as duras
consequências desta pandemia.
Conscientes dos passos que devemos dar daqui por diante para lidar com esta situação,
sempre no cuidado para proteger a saúde dos fiéis leigos, dos nossos colaboradores e dos nossos
sacerdotes, muitos dos quais estão incluídos no grupo de risco, entendemos, conforme as
primeiras orientações sobre a pandemia da COVID-19 enviadas nos dias 13 de março e 04 de
junho de 2020 pelo bispo diocesano e membros do Colégio dos Consultores da Diocese de Campo
Limpo, bem como as “Orientações da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) para as
celebrações no contexto da pandemia de COVID-19”, de 21 de maio de 2020; o “Termo de
Cooperação para o funcionamento de igrejas, templos religiosos e afins”, firmado em 28 de abril
passado entre a Prefeitura de São Paulo e um grupo de Vereadores da Câmara Municipal de São
Paulo; o Protocolo aprovado pela Prefeitura do Município de São Paulo para a retomada das
atividades nos escritórios das Igrejas Católicas, apresentado pela Comissão das Dioceses e
Eparquias da área do município de São Paulo, composta por representantes indicados pelos
respectivos bispos diocesanos e considerando todas as orientações das Autoridades Sanitárias,
propomos aos párocos, administradores, vigários paroquiais e demais responsáveis pelas
comunidades e congregações religiosas presentes em nosso território diocesano, iniciar
de forma cautelosa e com um olhar atento para a sua realidade local, a partir do dia 6 de
julho, um gradual processo de abertura para a retomada das celebrações presenciais e

acolhida da participação do povo de Deus em nossos templos religiosos. Nenhuma paróquia,
comunidade ou congregação religiosa está obrigada a iniciar agora este processo, caso entenda
não ser ainda o melhor momento. Reiteramos aos párocos, administradores e responsáveis pelas
comunidades e congregações religiosas presentes em nossa diocese, que a seu prudente critério
e ouvindo o conselho paroquial de pastoral, retomem as celebrações observando cuidadosamente
as medidas preventivas recomendadas pelas Autoridades Sanitárias sobre a prevenção do
contágio com o novo Coronavírus e os textos já citados acima e colocados no site (www.dcl.org.br)
para conhecimento de todos.
Permanecemos todos unidos na fé, na esperança e numa grande corrente de oração,
pedindo por todos aqueles que foram infectados, ficaram doentes e tantos que perderam a luta
nesta pandemia. Continuemos solidários com nossos irmãos e irmãs que ficaram desempregados
e principalmente com os mais esquecidos e necessitados da nossa sociedade.
Sejamos perseverantes, cheios de fé e coragem, pois o Senhor está em nosso barco! A
Sagrada Família de Nazaré, padroeira da Diocese de Campo Limpo, interceda sempre por todos nós.

São Paulo, 30 de junho de 2020.

Em comunhão e em oração!
Fraternalmente,

Dom Luiz Antônio Guedes
Bispo Diocesano

Membros do Colégio dos Consultores

