
                                                      CELEBRAÇÃO DE FINADOS 
 

Montes Claros, 26 de outubro de 2020. 

 
Prezados Párocos e Administradores Paroquiais, 
 

Saúde e paz. 

 
 Aproxima-se o Dia de Finados. Todos sabemos como é grande o número de pessoas 
que acorrem aos cemitérios e às nossas igrejas para recordar seus familiares e amigos 
defuntos. Apresento-lhes duas indicações e uma sugestão. 

 
1. Onde há costume de celebrações de missas nos cemitérios é preciso, em razão da 

pandemia, de certificar qual a orientação da Secretaria Municipal de Saúde sobre a 
possibilidade de manter a celebração. Sendo possível, que se observem os novos 

protocolos de higiene em razão do novo coronavírus. 
 

2. “Por Constituição Apostólica do Papa Bento XV, de 1915, no dia de Finados, todos 

os sacerdotes podem celebrar três Santas Missas, das quais, porém, uma deve ser 
por todos os Defuntos e uma pelas intenções do Santo Padre” (Diretório Litúrgico 
da Igreja no Brasil – 2020, pág. 173). Peço atenção dos senhores para a organização 
das missas em suas paróquias. O melhor seria manter nas igrejas sede das paróquias 

(matrizes) os horários de domingo. Cada um dos senhores saberá encontrar o modo 
melhor de atender essa demanda. 

 

3. Sugestão: A partir de uma iniciativa da Arquidiocese de Manaus recebemos uma 
sugestão da CNBB. D. Leonardo Steiner, Arcebispo de Manaus, indicou, para sua 

arquidiocese, que, em 2 de novembro, em memória dos que se foram, sejam 
plantadas árvores. 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. Por certo, alguns cuidados necessitarão ser tomados. 

Em primeiro lugar, importa considerar os sentimentos e as tradições locais, de 
modo que o plantio de árvores, embora recomendável até mesmo como substitutivo 
a costumes que impliquem aglomeração, seja apenas uma sugestão. Em segundo 
lugar, dentro da perspectiva ecológica, convém indicar que sejam plantadas árvores 

nativas de cada região e, se possível, árvores alimentícias. Além disso, é 
recomendável que se evitem sementes, fazendo o plantio a partir de mudas, com 
procedência garantida. Reitero o fato de ser esta uma sugestão, feita na partilha de 
experiências pastorais, em que a riqueza e a criatividade de um são colocadas a 

serviço de todos. 
 

Muito agradecido pela atenção dos senhores, abraço-os fraternalmente, 
 

 
+ João Justino de Medeiros Silva 

Arcebispo Metropolitano de Montes Claros 


