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Caros Confrades, 

Muito se tem falado, escrito e escutado acerca da pandemia de Covid-19, que afeta e 

alarma o mundo inteiro. Têm sido muitas as medidas de prevenção, de proteção e de combate 

assumidas pelas mais diversas autoridades e pelos mais variados organismos. Algumas dessas 

medidas implicam diretamente com a nossa vida e já estão a ser devidamente observadas por 

cada um de nós e pelas nossas comunidades. Não venho propor ou decretar medidas adicionais, 

mas apelar a todos para assumirmos uma atitude responsável e preventiva, sem alarmismos nem 

pânico. Recordo, assim, a conveniência de assumirmos algumas atitudes e comportamentos 

perante a ameaça real deste vírus de fácil e rápida propagação: 

 

• Limitar as viagens e deslocações ao absolutamente indispensável. 

• Reduzir os contactos sociais ao estritamente necessário. 

• Evitar a frequência de espaços com forte aglomeração de pessoas. 

• Cancelar iniciativas e celebrações que previsivelmente juntem muita gente. 

• Seguir as orientações do Governo, das autoridades de saúde, da Conferência Episcopal 

Portuguesa e das diferentes Dioceses em relação à vida pastoral das paróquias, reitorias, 

movimentos e outros organismos sociais e eclesiais ao nosso cuidado, como refere o Comunicado 

da Conferência Episcopal Portuguesa deste dia, que passo a citar: 

 

“Em consonância com as indicações do Governo e das autoridades de saúde, a 

Conferência Episcopal Portuguesa determina que os sacerdotes suspendam a celebração 

comunitária da Santa Missa até ser superada a atual situação de emergência.  

Também devem seguir-se as indicações diocesanas referentes a outros sacramentos e 

atos de culto, bem como à suspensão de catequeses e reuniões. 

Estas medidas devem ser complementadas com as possíveis ofertas celebrativas na 

televisão, rádio e internet.”  
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A situação é delicada, a ameaça é séria e temos que ser responsáveis, tudo fazendo para 

não sermos focos de propagação e contaminação. Devemos todos sentir-nos responsáveis uns 

pelos outros, privilegiando o cuidado fraterno que sempre nos deve caraterizar. As 

consequências económicas e sociais da conjetura atual são graves, como está à vista de todos. 

Façamos a nossa parte para minimizar essas consequências, contribuindo para que este estado 

de emergência em que nos encontramos seja ultrapassado e a vida de todos regresse à 

normalidade o mais rapidamente possível. Rezemos uns pelos outros, rezemos pelo nosso 

mundo, especialmente por todos os que estão a ser mais diretamente afetados por esta crise 

global; que Deus nos conceda a serenidade e a lucidez necessárias para a cada passo tomarmos 

as melhores decisões que a situação exige.  

 

Muito grato pela vossa atenção, com renovados votos de saúde para todos,   

 

 

 

________________________________________ 

P. José Agostinho de Figueiredo Sousa, scj 

Superior Provincial 


