
Comunicado nº 10 - 25 de Maio de 2020 

 

INFORMAÇÃO 

aos pastores, equipas pastorais paroquiais 

e congregações religiosas 

 

Caros irmãos e irmãs em Cristo,  

 

Aqui estão algumas informações úteis para a continuarmos a vida na nossa igreja 

enquanto nos preparamos para a reabertura dos nossos locais de culto.  

 

1. O desconfinamento dos serviços litúrgicos e pastorais 

 

Na sequência do pedido formulado no Comunicado nº 9 de 12 de Maio, muitos de 

vós enviaram sugestões ao grupo de trabalho sobre desconfinamento, coordenado 

pelo Padre Jean-Chrysostome Zoloshi. Obrigado pela sua valiosa colaboração.   

 

Reiteramos a todos vós a nossa sensibilidade e o legítimo desejo, expresso por 

muitos, de reabrir os nossos lugares de culto, de regressar à prática sacramental e 

de retomar às celebrações comunitárias, bem como os apelos à prudência e à 

preocupação pelo bem comum, manifestações da caridade pastoral que nos deve 

sempre guiar, sobretudo nas etapas seguintes. Há que reconhecer que a nossa 

forma habitual de celebrar a Eucaristia e os sacramentos é propícia à propagação 

do vírus. Consequentemente, temos de identificar as melhores práticas que 

protejam os mais vulneráveis e que proporcionem o acesso aos sacramentos de 

uma forma que respeite as medidas de saúde pública. 

 

O grupo liderado pelo Padre Jean-Chrysostome teve assim em conta todas as 

vossas propostas, bem como as que emanam de vários documentos elaborados 

noutras partes do mundo. Foi depositado um relatório exaustivo no gabinete da 

Assembleia dos Bispos Católicos do Québec (QACB). Esperamos muito em breve, 

da parte da Direcção da Saúde Pública, a aprovação do Protocolo da AÉCQ sobre a 

desconfinação das dioceses católicas do Québec. 

 

L’Abbé Zoloshi irá doravante liderar um comité de implementação que 

coordenará os esforços de todos. Rezem por este comité, composto por peritos 

em saúde pública, agentes pastorais e pastores. A situação e os desafios são 

complexos e exigem reflexão e discernimento.  

 



Por enquanto, enquanto se aguarda a publicação iminente das próximas orientações 

da AÉCQ, continuam em vigor as directivas para a celebração dos sacramentos 

em tempo de emergência sanitária, datadas de 24 de Março de 2020. 

 

 

Preparação para a desconfinação  

 

Já sabemos que a desconfinação da nossa vida eclesial será gradual, por fases. No 

início do mês de Junho, o nosso Arcebispo irá enviar-vos directivas diocesanas que 

serão acompanhadas por um Guia Prático. Estes dois documentos ajudá-vos-ão na 

implementação local do plano de desconfinamento. 

 

Queremos que o maior número possível de comunidades cristãs estejam prontas 

para que, quando chegar o momento, sejam autorizadas pelo Arcebispo a abrir as 

suas portas, implementando, gradualmente e de acordo com as normas de saúde 

pública, as directivas relativas a cada uma das fases da desconfinação litúrgica e 

pastoral.  

 

 

Para tal, é-lhe pedido, a partir de agora, que: 

 

 

- Constitua um grupo local de desconfinamento que poderá, se necessário, 

recorrer ao Comité Diocesano para organizar e operar o desconfinamento na vossa 

organização (Paróquia, Missão, Comunidade, etc.);  

 

- Identificar os voluntários entre as chamadas pessoas "não vulneráveis", para 

preparar locais de culto e actividades pastorais. Deve ser dada formação a todos 

aqueles que irão contribuir para estas actividades;  

 

- Começar a prever o equipamento necessário * para : 

1. A demarcação de espaços acessíveis e não acessíveis,  

2. Os sinais de circulação e as instruções que todos deverão observar, 

3. Desinfecção das instalações, etc. 

 

* Para o efeito, a arquidiocese tomou medidas para se aproximar dos 

fornecedores, a fim de oferecer a cada fábrica ou instituição eclesiástica preços 

vantajosos. Mais detalhes se seguirão. 

 

 



2. Alguns avisos  

 

a) Documentos de Imigração:  

  

Apesar das medidas de contenção, os ministros titulares de uma autorização de 

residência temporária no Canadá são responsáveis pela renovação dos seus 

documentos de imigração, caso estes caduquem. Os documentos que os ministros 

devem verificar prioritariamente são o Registo de Visitantes ou a Autorização de 

Trabalho e o Cartão de Seguro de Saúde do Quebeque. O endereço para o qual 

podem enviar as candidaturas é: immigration@diocesemontreal.org.  

 

 

b) Terço diário : 

 

O Arcebispo Mgr. Lépine tem o prazer de continuar em Junho a oração diária do 

terço, às 19 horas, na Catedral Marie-Reine-du-Monde (transmitida no YouTube e 

no Facebook da Diocese de Montreal).  Se tem algum falecido por quem gostaria 

de rezar, pode apresentar essa intenção indo a: 

https://www.diocesemontreal.org/fr/vie-communautaire/intentions-de-priere.  Não 

hesite em partilhar esta informação nas suas redes. 

 

c) Webinar em 27 e 28 de Maio de 2020: 

 

O Departamento de Serviços Administrativos da Mills está a organizar um 

Webinar intitulado "Para uma melhor gestão das fábricas neste tempo de pandemia 

e depois" no dia 27 de Maio em francês e no dia 28 de Maio em inglês. O convite é 

dirigido aos párocos, vigários, administradores, membros do Conselho 

Administrativo, secretários-contabilistas e a todo o restante pessoal da paróquia. 

Não se esqueça de se registar no site: www.servicesfabriques.org. 

 

Rezando por vós, agradeço o vosso envolvimento e espero que esta informação vos 

ajude a preparar a entrada neste período de desconfinamento eclesial. 

 

Em Jesus Ressuscitado, 

 

+ Alain Faubert, VG  

Bispo Auxiliar de Montreal 
 


