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Caros paroquianos da Matriz Imaculada Conceição - Diadema, que a paz do Senhor 
Jesus Cristo esteja com todos vocês! 

Devido o avanço da transmissão do vírus COVID-19 (Corona Vírus), respeitando a 
orientação das autoridades governamentais e sanitárias, venho dar a todos os paroquianos 
as seguintes orientações:  

 A partir de 16 de março de 2020, cancelaremos, até segunda ordem, todos os 
encontros de catequese com crianças, jovens e adultos;

 Todas as pastorais e movimentos também devem cancelar encontros ou formações 
pré-agendadas, e não agendar novos encontros até segunda ordem (excetuando a 
pastoral do batismo, que deverá fazer os encontros já agendados no salão 
paroquial);

 As visitas aos enfermos, idosos, assim como à Fundação Casa, também devem ser 
canceladas imediatamente, exceto em casos graves, tendo a aprovação do pároco, 
conforme nota da Comissão Diocesana dos Ministérios Extraordinários (deve-se 
ligar às casas dos enfermos e idosos, cancelando as visitas);

 Todos os ministros extraordinários acima de 60 anos estão dispensados 
momentaneamente de suas funções. Por isso, peço uma força-tarefa dos ministros 
que não tenham atingido ainda esta idade;

 Pedimos aos idosos que evitem sair de suas casas sem necessidade e, caso não 
queiram vir à igreja, que acompanhem a celebração da Santa Missa pela TV ou 
pelas mídias digitais;

 As celebrações das Santas Missas permanecem normalmente, assim como 
casamentos e batizados já agendados;

 Todas essas orientações servem paras as comunidades Imaculada Conceição, São 
Bernardo e Mãe Rainha, e Santa Teresinha do Menino Jesus, que formam a 
Paróquia Imaculada Conceição de Diadema;

 Algo que não tenha sido considerado, deve-se perguntar ao pároco.

Neste tempo quaresmal, intensifiquemos nossas orações e súplicas a Deus, Todo
Poderoso, pedindo que nos dê sabedoria, discernimento e bom senso diante dessa situação. 

Que a Imaculada Conceição interceda a Deus pelo mundo inteiro, principalmente 
pelos doentes. 

Padre Dayvid da Silva 
Pároco 




