
  
 

CARTA AO POVO DE DEUS 
 

05 de Junho de 2020 

Castanhal-PA 

 

Amado povo de Deus da Diocese de Castanhal, 

 

Conheço o anseio de cada um/a pela participação na celebração da Missa, cume e fonte da vida cristã. 

Eu, juntamente com todos os padres, também desejo ardentemente celebrar convosco a ceia da 

Eucaristia. Nesta santa expectativa, reuni por videoconferência com o clero de nossa Diocese na 

manhã desta sexta-feira. Partilhamos como estamos vivenciando este momento de tempestade e 

também as situações e sofrimentos que encontramos.  

 

Pedindo o dom do Espírito Santo para realizar um bom discernimento, constatamos que há muito mais 

casos de covid-19 nos municípios da Diocese do que afirmam os dados oficiais. As aglomerações após 

a reabertura dos serviços não essenciais mostram que ainda há grande dificuldade em compreender a 

gravidade da situação e a importância do distanciamento social. Com base nestas constatações, 

decidimos: 

 

1 - Manter a suspensão das celebrações com a presença do povo, pois é melhor perder um pouco mais 

de tempo do que perder mais vidas. Seria arriscado e apressado demais modificar neste momento as 

atuais restrições; 

2 - Que até o próximo dia 18/06 – quando reuniremos novamente o clero – cada paróquia e 

comunidade deve: a) organizar e formar uma equipe de acolhida, orientação e higienização para ficar 

nas portas das igrejas quando retornarem as celebrações com a presença do povo; b) fazer as devidas 

adequações no espaço na nave da igreja; c) realizar uma assídua campanha de conscientização das 

pessoas a respeito do isolamento e distanciamento sociais; 

3 - Cada família deve continuar valorizando a celebração dominical em casa, juntos, ao redor da 

Palavra como igreja doméstica, ajudados pelo subsídio da CNBB; 

4 - Em relação a Festa de Corpus Christi (11/06), cada paróquia deverá transmitir a Missa pelos meios 

de comunicação e após a celebração, o padre passará em um carro com o Santíssimo Sacramento nas 

ruas, abençoando e dando público testemunho de nossa fé na Eucaristia. Cada família se prepare, em 

casa, para a passagem do Senhor na sua rua. 

 

Só poderemos celebrar a vida se formos capazes de salvaguardá-la. Por isso, peço ainda aos padres 

que façam o teste do covid-19 para garantir de não ser vetores involuntários da doença.  

 

Unidos pelo Batismo no mesmo Corpo místico de Cristo que é a Igreja, cuidemos da vida, nossa e dos 

irmãos. 

 

A cada um e cada uma, a minha bênção! 

 

Fraternalmente, 

 
Dom Carlos Verzeletti 

Bispo Diocesano de Castanhal 


