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Orientações sobre as celebrações públicas da Santa Missa 

(Peço aos padres que levarem ao conhecimento do povo esta carta). 

 

A Diocese de Paranavaí por meio de seu Bispo Diocesano, após ouvir o Colégio dos 

Consultores, faz as seguintes considerações:  

- Mesmo que as autoridades de saúde estadual e municipal nos deixem livres quanto 

ao retorno das celebrações da Santa Missa com presença pública de fiéis; 

- mesmo que algumas dioceses do Brasil estejam retornando às suas atividades e a 

Missa com o povo, pois são lugares em que há poucas pessoas infectadas pelo coronavírus;   

- mesmo que nossos irmãos Evangélicos estejam retomando seus cultos com 

presença pública de fiéis, a quem respeitamos a iniciativa; 

- mesmo que nossas paróquias estejam necessitando de recursos econômicos para 

pagar seus funcionários e manter em dia seus compromissos assumidos; 

- mesmo que muitos católicos nos peçam para retornarmos a celebrar publicamente. 

E sabemos bem quanta falta faz a comunidade e a Eucaristia. 

 

No entanto:   

 

- Tendo presente que a nossa região de Paranavaí e cidades que compõem a nossa 

diocese é a região mais afetada em todo o Estado do Paraná e bem acima da média 

nacional;  

- tendo presente quanto falou o Papa Francisco na homilia da Missa da Capela Santa 

Marta em 28 de abril, pedindo que haja prudência no retorno das celebrações; 

- tendo presente que a Presidência Nacional dos Bispos do Brasil, em carta enviada 

dia 25 de abril, sugere o distanciamento social; 

- tendo presente que se voltarmos a celebrar missas com presença pública de fiéis, 

mesmo com todos os cuidados, faremos aumentar o número de pessoas infectadas, 

hospitalizadas e talvez até mesmo o número de mortos, 
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Eu, sendo o Bispo Diocesano, a quem cabe a última responsabilidade perante Deus de 

todo o Povo de Deus a mim confiado na Diocese de Paranavaí, prorrogo até o dia 15 de maio a 

suspensão das celebrações públicas da Santa Missa. Estaremos reavaliando dia após dia e se a 

situação melhorar, mudaremos imediatamente. Suspendo as missas pelos motivos acima citados, 

mas, sobretudo, porque a Igreja Católica continua em sua firme decisão de zelar pelo bem 

comum e defender a vida! A sua vida e de sua família!  

Ao mesmo tempo que dou essas orientações, peço a você, católico, que seja solidário 

com os pobres, como já tem acontecido de forma maravilhosa. 

Enfim, peço atenção à carta do Papa Francisco, a todos os fiéis, pedindo que nesse 

mês de maio, dedicado à Nossa Senhora, reze-se em casa o terço, individualmente ou 

juntos, em família. E ele indica um segredo para a recitação do terço: rezar com 

simplicidade. 

Que Deus em sua misericórdia nos ajude a vivenciar do melhor dos modos esse 

tempo delicado da história da humanidade. E nos abençoe a todos e todas.  

 

 

 

 

    Dom Mário Spaki 

 (Bispo Diocesano de Paranavaí - PR) 

 

 

Paranavaí, 01 de maio de 2020 


