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DOM PLÍNIO JOSÉ LUZ DA SILVA 
Por mercê de Deus e da Santa Sé Apostólica 

Bispo Diocesano de Picos 

 

 

 
NOTA OFICIAL DA DIOCESE DE PICOS AO CLERO E A TODO O POVO DE DEUS 

SOBRE A PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19 
 

        “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”  
(Lc 10, 33-34) 

 
 

Prezado povo de Deus,  
 
Diante da real situação de pandemia em que se encontra o mundo por conta da 
disseminação do COVID-19 (Coronavirus), a Diocese de Picos, em sua missão de cuidar 
do rebanho do Senhor, através de seus pastores, apresenta nesta nota oficial algumas 
orientações a serem seguidas em todo o seu território. Por isso, conclamamos a todos 
para a observação das seguintes medidas: 
 
1. Evitar nas celebrações da Eucaristia e da Palavra de Deus os abraços, apertos de 

mãos e diálogo muito próximo entre as pessoas; 
 

2. Distribuir a Eucaristia apenas nas mãos dos fiéis; 
 
3. Aumentar, o quanto possível, o número de Missa nos finais de semana, para que 

diminua a aglomeração de pessoas em ambientes fechados; 
 
4. Interromper todas as atividades que envolvam grande número de pessoas, tais como: 

assembleias, encontros de pastorais, acolhida às portas das igrejas, bem como a 
celebração de Vias-sacras e procissões; 

 
5. Realizar visitas aos enfermos em vista da distribuição dos sacramentos, observando 

as precauções sugeridas pelo Ministério da Saúde e das secretarias de saúde 
estadual e municipais; 

 
6. Cultivar o hábito da oração em família, através dos encontros quaresmais, novenas, 

ofícios e terços; 
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7. Observar as orientações do Ministério da Saúde e das secretarias de saúde estadual e 
municipais acerca das medidas preventivas; 

 
8. Sugere-se aos padres que promovam reunião com as autoridades dos municípios em   
     que desempenham seu ministério sacerdotal, no intuito de discutir medidas mais     
     eficazes para a prevenção do vírus. 
 
Neste tempo de acentuado perigo de contágio do COVID-19, pedimos a Nossa Senhora 
dos Remédios, nossa Padroeira, que proteja e guie nosso povo. 

 
Picos, 16 de março de 2020 

 
 

Dom Plínio José Luz da Silva 
                                                    Bispo Diocesano de Picos 
 
 

 

 

 


