
 

 

NOTA OFICIAL 

                             Cancelamento da Caminhada Penitencial 

                                                          

       Prezados fiéis e a quem mais interessar esta Nota,  

      Diante da situação de ameaça à saúde pública causada pelo vírus gripal Covid-19, 

também conhecido como “Coronavirus” e que já causou infecções no Estado da Bahia, 

segundo notícias veiculadas na mídia, achei por bem consultar o clero da Diocese a 

respeito do possível cancelamento da Caminhada Penitencial agendada para domingo 

próximo, dia 15 de março e a resposta foi positiva. Sendo assim, diante das minhas 

responsabilidades como Bispo Diocesano, decidi cancelar o ato público de fé e que esta 

decisão chegue ao conhecimento de todos. 

     Em virtude do avanço dos casos registrados em muitos países, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) classificou tal proliferação como pandemia e alerta seriamente sobre o 

cuidado de se evitar aglomerações de pessoas.  

     A Igreja, na história das grandes e terríveis pestes que assolaram a humanidade, jamais 

se omitiu em socorrer os atingidos e a suplicar pela Misericórdia Divina em favor dos 

desvalidos.  Muitos homens e mulheres de fé, em nome da caridade cristã, através de 

gestos heroicos acudiam os infelizes que contraíam enfermidades em diferentes épocas e, 

em muitos casos, preferiam dar suas vidas a se omitirem diante dos sofrimentos da 

humanidade. Porém, a mesma Igreja sempre esteve a favor da vida, da saúde e do bem 

estar de todos. Por isso, tem por dever agir para se evitar a expansão da proliferação de 

doenças que possam vir atingir o ser humano. É neste propósito que tomo tal decisão, 

convocando todas as comunidades paroquiais e todos os fiéis para que intensifiquem suas 

orações pelos já infectados; pelas famílias daqueles que foram vitimados; pelos que 

trabalham na área da saúde e livre o nosso País de algo pior. 

Cruz das Almas, 13 de março de 2020. 
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