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À ARQUIDIOCESE DE CUIABÁ O CONSELHO DE PRESBÍTEROS & COMISSÃO CENTRAL “35º. VINDE & VEDE-2021:
“DEUS É AMOR E MISERICÓRDIA!”

Este ano de “2020” foi para o mundo uma surpresa: a pandemia do
coronavírus..., e, o consequente “covid-19”! Poucos dias após o 34º. VINDE &
VEDE-2020 fomos surpreendidos com as notícias alarmantes, rápidas e trágicas do
contágio fácil do vírus que começou a mudar a história da humanidade toda!
CONSIDERANDO: 1) A facilidade de contágio pelo Coronavírus que
obrigou a humanidade a tomar medidas preventivas tentando conter o avanço
desta Pandemia;
CONSIDERANDO: 2) Que a Arquidiocese de Cuiabá após
convocação com presença obrigatória de todos os Sacerdotes decretou medidas
pastorais de prevenção ao Coronavírus em consonância com os Decretos do
Município e do Estado de Mato Grosso;
CONSIDERANDO: 3) Que as previsões científicas e de saúde
pública são tais que iniciaremos 2021 enfrentando ainda a referida Pandemia do
Coronavírus e consequências para a saúde pública;
CONSIDERANDO: 4) Que a realização das edições do Magno
Evento do Vinde & Vede nos dias de Carnaval em cada ano exige e necessita de
preparações... quais sejam: remota, próxima e imediata de no mínimo 08 (oito)
meses de antecedência;
CONSIDERANDO: 5) Que o “Vinde & Vede” empenha a
Arquidiocese toda com as suas Paróquias com enormes esforços, idealismo
pastoral, a dedicação de horas e horas de planejamentos, avaliações, previsões de
todo tipo..., uma intensidade contagiante de orações, sacrifícios... que alicerçam os
quatro dias que a cada ano se tornam sempre mais imemoráveis;
CONSIDERANDO: 6) Que a sociedade através de Secretarias
governamentais Municipais e Estado; corporações várias de Militares, Trânsito,
Segurança, Bombeiros..., e, outros que se unem à Arquidiocese para a realização
gratuita do Vinde & Vede se encontram mobilizadas no enfrentamento da
Pandemia Coronavírus;
ASSIM SENDO, por estes e outros CONSIDERANDOS PRUDENCIAIS, A
EQUIPE DE COORDENAÇÃO CENTRAL E O CONSELHO DE PRESBÍTEROS DECIDEM
PELA NÃO REALIZAÇÃO DO 35º. VINDE & VEDE-2021...!!
DADO E PASSADO NA CÚRIA METROPOLITANA DE CUIABÁ, AOS 18 DE
JULHO DE 2020.
DOM MILTON SANTOS, sdb
ARCEBISPO METROPOLITANO DE CUIABÁ

