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“Envia-me tua luz, tua verdade, elas me guiarão levando-me às tuas moradas” (Sl 43).  

O mundo está sendo desafiado pela pandemia da Covid-19. A Igreja, consciente de que as angústias 

da humanidade também são suas, também está fortemente afetada por este cenário de isolamento social. Quase 

todas as comunidades de nossa Diocese se viram diante da urgente necessidade de se adequar às orientações 

das autoridades competentes e os padres, em comunhão com suas Pastorais das Comunicações, vêm se 

esforçando e se desdobrando para continuarem unidos ao seu rebanho, sobretudo pela transmissão das 

celebrações. Nesse sentido, é natural que cada um, segundo sua realidade paroquial, busque e encontre meios 

criativos para manter as famílias unidas em torno da fé: muitas são as formações, orações, momentos 

devocionais, recitais transmitidos on line. Isso é louvável e admirável.  

Na Liturgia, porém, é preciso ter cuidado. Como afirma o Diretório Diocesano de Liturgia: 

“criatividade na liturgia é a capacidade de tornar as celebrações mais acolhedoras, fraternas, orantes e, 

principalmente, que nos insiram no mistério pascal. É fazer com que todos dela participem consciente, ativa e 

plenamente. Trata-se de dar à liturgia o lugar de destaque que ela, por sua própria natureza, deve ocupar na 

ação evangelizadora da Igreja” (Apêndice IV, p.213). Para alguns, não é possível compreender a beleza do 

rito, e, por isso, para a missa valer a pena, é sempre preciso que haja uma invenção, algo de diferente.  

Por isso, em comunhão com nosso bispo diocesano, orientamos a todos que nos leem, a não 

transformarmos a Celebração da Eucaristia em algo que ela não é. Nada substitui ao cristão católico comer e 

beber o Corpo e o Sangue do Senhor, que nutrem a nossa fé. Fé esta que é pessoal e comunitária. O sofrimento 

que todos estamos sentindo deve ser pelo fato não apenas de não estarmos comungando, mas também por não 

estarmos participando juntos da celebração.  

As criatividades extremadas não são convenientes, como, por exemplo, reunir um número de 

fiéis e celebrar a portas fechadas, expor o Santíssimo Sacramento do alto de um helicóptero ou “missas 

drive-in”, e nunca estarão em comunhão com as orientações diocesanas. O nosso desafio, longe de ser 

uma falta de cuidado com o povo, uma ausência em tempos difíceis, é, sim, estando isolados, estando longe, 

ser Igreja, sem excluir ninguém e sem empobrecer a riqueza e a eficácia da Liturgia e da Eucaristia. Nas 

pegadas do Papa Francisco, nosso desafio hoje é fazer uma liturgia criativa e que, mesmo sem a presença 

física, seja e esteja presente na vida dos fiéis.  

Não pode haver uma Igreja viva e uma liturgia enfraquecida, sem vida. Valorizemos, portanto, o 

empenho dos padres em transmitir as celebrações. Vale recordar que nossa Comissão de Liturgia 

oferece os subsídios necessários para bem vivermos nossa fé nestes tempos difíceis: o Roteiro para Rezar 

em Casa (caso não consiga acompanhar uma celebração pelos meios de comunicação) e o folheto ABC 

Litúrgico, que continua a ser disponibilizado para impressão, a fim de que continuemos celebrando em 

comunhão e identidade diocesana (cada um na sua casa).  

Peçamos ao Espírito Santo que derrame seus dons sobre todos nós, a fim de que saibamos passar por 

este exílio com fé, esperança, amor e, sobretudo, bom senso. 
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