
 

Vitória, 28 de outubro de 2020. 

 

ASSUNTO: Finados 2020 

 

“Eu sei que o meu redentor está vivo; e depois que tiverem destruído esta minha 

pele, na minha carne, verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão”.  

(Jó 19,25-27a) 

 

Prezados presbíteros,  

 

Com a proximidade da Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos, em tempos de 

pandemia o senhor Arcebispo Dom Dario Campos faz as seguintes recomendações, para 

que este dia possa ser lembrado e obtenhamos uma renovada esperança na ressurreição 

da carne: 

1. Os sacerdotes estão autorizados a presidir ou concelebrar até três missas nesse dia; 

 

2. Havendo cemitério no território paroquial ou área pastoral, dê-se preferência para 

celebrar nas igrejas mais próximas, a fim de evitar aglomeração nos cemitérios. 

Caberá ao pároco o discernimento; 

 

3. A Penitenciaria Apostólica decretou que a Indulgência Plenária de 2 de novembro, 

estabelecida por ocasião da Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos para aqueles 

que visitam piedosamente uma igreja ou um oratório e ali rezam o “Pai-Nosso” e o 

“Credo”, pode ser transferida não apenas para o domingo precedente ou seguinte ou 

para o dia da Solenidade de Todos os Santos, mas também para outro dia do mês de 

novembro, à livre escolha de cada fiel. Para mais informações e sobre as condições 

espirituais para se obter a Indulgência, o site do Vaticano deve ser consultado;  

4. No próximo 2 de novembro, os brasileiros são convidados a plantarem uma árvore 

em memória dos entes falecidos. De acordo com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e 

secretário-geral da CNBB, Dom Joel Portella Amado, “esse gesto, além de evitar as 

tradicionais aglomerações nos cemitérios, liga-se também à triste destruição 

ecológica decorrente das queimadas em algumas regiões do país”. A campanha 

promovida pela CNBB convida as pessoas a também publicarem sua foto no 

Instagram plantando a árvore e contando a história de quem recebe a homenagem. 

Basta fazer uma foto e publicar na plataforma usando a hashtag 

#CuidarDaSaudade.  As fotos serão publicadas no hotsite da campanha, que está 

hospedado no site da CNBB: https://www.cnbb.org.br/cuidardasaudade/; 

5. Outra sugestão é para os fiéis manifestarem sua lembrança aos falecidos depositando 

uma flor em lugar adequado nas igrejas durante as celebrações. 

 

 

Fraternalmente, 

 

Pe. Renato Criste Covre 

Coordenador Arquidiocesano de Pastoral  

https://www.cnbb.org.br/cuidardasaudade/

