“O Espírito Santo nos leva a fazer a experiência do
amor de Deus.”

Natividade – Tocantins, 20 de março de 2020.

COMUNICADO
CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde - OMS, em 11 de março de 2020, declarou
pandemia relativamente ao COVID-19, popularmente designado “novo Coronavírus”;
CONSIDERANDO as medidas restritivas já decretadas pelo Governo Federal e pelo Estado do
Tocantins que determinam ações preventivas para enfrentamento do COVID-19 e que dispõe
sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do Coronavírus;
CONSIDERANDO as orientações da Mitra Dicesana de Porto Nacional, para que sejam observadas
as disposições do poder executivo estadual e de cada poder executivo municipal no tocante ao
número de pessoas que poderão ser reunidas;
CONSIDERANDO que o Festejo do Divino Espírito Santo de Natividade, envolve vários outros
municípios da região, mobilizando vários fiéis em todos os momentos da celebração;
COMUNICAMOS QUE, em decisão conjunta, a Paróquia Nossa Senhora da Natividade, Conselho
da Festa do Divino, Asccuna, Procuradores da sorte, e os responsáveis do ano de 2020: festeiros
(imperador, imperatriz, capitão e rainha do mastro), coordenadores das folias e alferes em uma
reunião na data de hoje, 20/03/2020, em comum acordo, transferiram a celebração da Festa do
Divino Espírito Santo de Natividade para o ano de 2021, seguindo o calendário cristão.
A CELEBRAÇÃO de 2021 ocorrerá com os mesmos festeiros responsáveis deste ano de 2020.
Com essa decisão participativa, estamos assumindo que vivemos tempos difíceis e que estamos
dispostos e vamos procurar evitar a disseminação do coronavirus em nossa região.
Pedimos a compreensão e a oração de todos os devotos do Espírito Santo de Deus. Vamos ter fé
e esperanças que tudo seja passageiro e possamos voltar a celebrar juntos as várias festividades
que fazem parte do calendário da nossa comunidade.
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Pároco

