Dom João Inácio Müller, Arcebispo Metropolitano de Campinas.
Caros Padres, paz e bênção. Dia 20 de março de 2020, 14h.
A vida é dom e compromisso! É hora de “cuidar do rebanho de Deus que está sob o nosso
cuidado” (cfr. 1Pd 5, 2).
Haja vista o contexto da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) estar mudando
vertiginosamente, após ter conversado com o Vigário Geral e Forâneos, entendo ser
necessário dar uma nova orientação para todos os padres da Arquidiocese, incluindo todas as
cidades.
Padres, mantenham a calma e a firmeza de líderes, mesmo diante de pressões ou insultos. Não
é hora de muitos comentários. Sejamos objetivos e sintonizados com as orientações sanitárias,
cada vez mais claras e precisas, e sintonizados entre nós.
Contudo, sou obrigado a determinar, a partir de hoje:
- a suspensão de todas as celebrações eucarísticas ordinárias com fiéis. Entretanto, em todas
as paróquias, celebrem os presbíteros, diariamente, a Santa Missa, de forma privada, em
favor do Povo de Deus;
- nessa impossibilidade de participação presencial, a Santa Missa, com a comunhão espiritual,
pode ser acessada por meio da televisão, do rádio e da internet, cumprindo, assim, o preceito
dominical;
- é tempo de distanciamento social. Cuidemos da saúde de nosso povo e de nossa saúde. Creio
que o Evangelho nos pede isso, neste momento.
Dia 24, como anunciado, teremos, na Cúria, reunião com as lideranças do Presbitério de nossa
Arquidiocese. Nesta reunião discerniremos sobre as celebrações da Semana Santa e Páscoa.
Somos pessoas de fé. Deus está conosco. “Ele faz a chuva cair sobre maus e sobre bons. E faz o
sol brilhar sobre justos e injustos”. Deus não tira os olhos de seus filhos. São tempos de prova,
mas também tempos de esperança e de caridade. Com a assistência do Espírito Santo, cada
um saberá como discernir as situações concretas que surgirão.
Jesus diz, também a nós: “Eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo” (Mt
28, 20).
Rezo a bênção de Deus sobre os senhores e sobre nosso povo. Nossa Senhora da Conceição e
São José, rogai por nós!
Que estes encaminhamentos, através dos Forâneos, cheguem a todos os Presbíteros que
atuam em nossa Arquidiocese. Muito obrigado.
Dom João Inácio.

