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Fortaleza, 26 de fevereiro de 2021. 

 
Carta Circular 001/2021: Diante da pandemia que continua. 

 
 
 
Caríssimos Irmãos no Sacerdócio, 
 
Alegria e Paz no Senhor! 
 
 Diante da pandemia que continua, somos sempre novamente chamados aos 
cuidados que exigem a humanidade e a caridade cristã.  
 Situações novas sempre se apresentam e exigem uma continua atualização de 
cuidados para o bem de cada um e de todos, para a saúde e solidariedade, para a 
verdadeira prática da caridade cristã entre os irmãos na mesma Igreja e para com todos, 
irmãos na Humanidade.  
 Com esta carta circular quero lembrar a todos que: 
 1. Continuam válidas as Orientações e Normas para as Celebrações 
Sacramentais já anteriormente enviadas como Anexo à Carta Circular 008/2020.  
 2. Continuam também válidas as Normas estabelecidas pela Santa Sé para 
as celebrações da Semana Santa e Páscoa para 2020. Serão as mesmas neste 2021. 
 3. A Campanha da Fraternidade Ecumênica 2021 está se desenvolvendo neste 
Tempo Quaresmal e a Coleta da Fraternidade será realizada no Domingo de Ramos 
e também por depósito bancário, conforme orientações da CNBB (vide 
https://campanhas.cnbb.org.br/campanha/campanha-da-fraternidade-2021  ).  
 4. Devemos estar sempre atentos às determinações das autoridades 
sanitárias e governamentais quanto às Normas Sociais de isolamento e horários 
de funcionamento público. Estas acompanham o desenrolar da pandemia e variam 
conforme as necessidades. A elas também devemos ser atentos e acatá-las com sabedoria 
e responsabilidade.   
 Assim continuamos unidos em espírito nestes dias em que, em tudo procuramos 
estar com o Senhor e no serviço dedicado aos irmãos; colheremos as graças que o mesmo 
nosso Senhor nos preparou.   
 
 Nosso abraço fraterno e nossas orações. 

Em Jesus e Maria, 
 
 

Arcebispo Metropolitano de Fortaleza 
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