
NOTA DA PASTORAL DOS COROINHAS E CERIMONIÁRIOS

À vista da Nota Pastoral do Bispo Diocesano de Santo André, Dom Pedro Carlos 
Cipollini, sobre o culto e atividades religiosas frente a expansão do Coronavírus (Covid-
19), nós, da Coordenação Diocesana da Pastoral dos Coroinhas e Cerimoniários, temos 
por bem adotar as seguintes medidas:

1. Suspender as Reuniões Diocesanas da Pastoral dos Coroinhas e Cerimoniários, em 
especial a Reunião de Coordenadores Regionais designada para 28 de março de 2020, 
às 09h00, no Edifício Santo André Apóstolo, em Santo André;

2. Suspender os Encontros Regionais da Pastoral dos Coroinhas e Cerimoniários, em 
especial o Encontro agendado em conjunto com a Pastoral Vocacional e o Setor 
Juventude para 26 de abril de 2020 nas Regiões Pastorais São Bernardo Centro e Rudge 
Ramos, bem como as reuniões periódicas dos Coordenadores Regionais com os 
Coordenadores Paroquiais;

3. Orientar os Coordenadores Regionais, sobretudo neste mês de março, a utilizarem 
com maior ênfase as ferramentas disponíveis para contato entre os Coordenadores das 
Regiões Pastorais, em especial WhatsApp, de forma a dinamizar a organização da 
pastoral em âmbito regional sem que exista a necessidade de reuniões presenciais;

4. Orientar os Coordenadores das Paróquias, em especial em virtude da proximidade da 
Semana Santa, que analisem a pertinência de serem mantidas reuniões formativas, bem 
como momentos de espiritualidade, dispensando as demais reuniões que possam ser 
adiadas. Tenham consciência que as reuniões e momentos de espiritualidade que forem 
mantidos deverão ser breves, em linha da Nota Pastoral do Bispo Diocesano;

5. Orientar os Coordenadores das Paróquias, se assim for de entendimento dos Srs. 
Párocos, a tratarem com verdadeira caridade pastoral os Coroinhas e Cerimoniários 
que, em virtude da expansão do Covid-19, porventura não puderem comparecer às 
escalas e demais atividades desenvolvidas no âmbito da Pastoral nas Paróquias.

Permanecemos disponíveis para ouvir os Coordenadores Regionais acerca do que se 
mostrar necessário para que possamos superar, em conjunto, este momento difícil, e 
confiamos à Providência, sob intercessão de Santo André, Nossa Senhora do Carmo e 
São Tarcísio, os trabalhos de nossa Pastoral.

Santo André, 16 de março de 2020.

              Pe. Jadeilson José da Silva   Diego Meneguelli Dias

Assessor Diocesano    Coordenador Diocesano


