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BASÍLICA SANTUÁRIO DO SENHOR DO BONFIM 

 

ORIENTAÇÕES E PRÁTICAS ESPIRITUAIS PARA O  

PERÍODO DE ENCLAUSURAMENTO SOCIAL 

PERÍODO: ENQUANTO DURAR 
 

JUSTIFICATIVA: 

Devido à pandemia do Coronavírus, estamos sendo orientados a permanecer 

dentro de nossas casas para evitar a sua proliferação e contaminação coletiva. 

Permanecendo por muito tempo dentro de casa, existe o risco de ficar com o 

tempo ocioso, de ser atingido pelo contágio do desânimo, da tristeza, da 

melancolia, da ansiedade e até da depressão. Além disso, com o excesso de 

informações, de Fake News e de mensagens de todo tipo, poderemos também 

entrar em paranoia, arcando com consequências irreparáveis de ordem 

emocional, psicológica e crise espiritual. 

PROPOSTAS: 

Com o objetivo de ajudar a todos, estou oferecendo um Programa de 

Exercícios Reflexivos e Espirituais para oração diária (individual ou em família), 

apresentação de temas catequéticos relacionados à Quaresma, à Páscoa e 

outros; algumas das atividades da Quaresma e Campanha da Fraternidade – 

2020 que foram programadas e outras novas que podemos realizar em nossas 

casas, além de outras iniciativas que podem ser úteis e importantes neste 

tempo de Enclausuramento Social. 

Devemos aproveitar e fazer um bom Retiro Espiritual Quaresmal. 

RELAÇÃO DAS ATIVIDADES: 

1. Orientações para oração diária (individual, em família ou com o grupo 

confinado): 

a) Podemos aprender a rezar a Liturgia das Horas. É muito fácil. Basta 

baixar o aplicativo com o seguinte título: Liturgia das Horas (existem vários). O 

aplicativo denominado “Católico Orante” é o mais aconselhável, por oferecer 

outras orações, a liturgia da missa e Léctio diária = Reflexão e comentário 

sobre as leituras. 
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Na Liturgia das Horas, você poderá rezar seguindo o roteiro diário:  

 Laudes – Ao acordar;  

 Hora Média – no meio da manhã;  

 Vésperas – final da tarde;  

 Completas – à noite (antes de dormir); 

 O Ofício das leituras é opcional e pode ser rezado qualquer hora do dia.  

Observação: Não é obrigado rezar todas as horas do dia. Cada um define, 

conforme sua disposição. Inicialmente, vou postar o texto sobre o que é e o 

significado da Liturgia das Horas. Em seguida, cada um programa seus 

horários. 

b) Definir um horário para rezar o terço. Sugerimos um horário comum, de 

modo que possamos todos rezar ao mesmo tempo, formando uma corrente de 

oração; 

c) Ler e meditar as leituras do dia. Veja liturgia da missa; 

d) Ao final dos momentos de oração, rezar a Oração ao Senhor do Bonfim, 

pela contenção do Coronavírus; 

e) Sexta-feira – Pode-se rezar a Via Sacra – Veja roteiro na internet; 

f) Sábado – Poderá rezar o Ofício de Nossa Senhora. Veja também na 

internet. 

 

 

1.1. MOMENTOS DE ORAÇÕES COMUNS: 

a) Missas transmitidas pela WebTv e Rádio Excelsior da Bahia – De 

segunda a sábado, às 7h20min e domingo, às 7h30min; 

b) Vamos assumir o compromisso de rezar o Terço juntos todos os dias 

às 18h. 

2. Publicação semanal de textos com temas catequéticos e roteiro 

para continuação da Oficina sobre relações humanas, conforme 

tínhamos programado para os voluntários, padres, diáconos e membros 

da irmandade. 
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3. Atividades programadas para o Tempo da Quaresma que podemos 

realizar e outras: 

 

a. Dia 25.03, próxima quarta-feira, Solenidade da Anunciação do 

Senhor – Início das novas orientações catequéticas e práticas 

espirituais com a seguinte programação em comum:  

 

 7h20min – acompanhar a missa transmitida pela Web TV; 

 

 Às 8h (Hora de Brasília) e às 12h (Horário de Roma) - Vamos 

rezar com o Papa Francisco (ao vivo), através do YouTube – 

Canal Vaticano News; 

 

 Às 12h – Recitação do Ângelus e às 18h recitação do terço; 

 

b. Dia 27.03 – Sexta-feira (última do mês de março), às 18h (Horário de 

Roma) e às 14h (Horário de Brasília), estaremos rezando em comunhão 

com o Papa Francisco diretamente do Vaticano  (através do YouTube – 

Canal Vaticano News);   

 

c. Dia 01.04 – Celebração Penitencial em família ou em grupos confinados. 

Aguardar roteiro que será postado nos grupos;  

 

d. Dia: 02.04 - Dia de jejum pela nossa conversão e santificação (melhorar 

o nosso relacionamento nos ambientes de convivência, de trabalho e na 

igreja; disposição para servir com disponibilidade e alegria, para acolher 

bem a todos e pela contenção do Coronavírus). Cada um procede 

conforme seu estado de saúde, abstendo-se de alguma ou algumas 

refeições do dia ou fazendo outra abstenção de uso, ingestão, vícios que 

exijam renúncia e sacrifício; 

 

e. Partilhar pelos grupos do WhatsApp mensagens conscientizadoras para 

que possamos exercitar e cultivar, entre nós, gestos e atitudes de 

gentileza, atenção, reações colaborativas e construtivas para melhorar o 
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nosso relacionamento, facilitar a nossa comunicação e outras com 

finalidade semelhante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

O momento que estamos vivendo, os desafios enfrentados, as renúncias e 

sacrifícios que estamos fazendo poderão ser reconfigurados em aspectos 

positivos e oportunidades que poderão favorecer uma maior integração familiar 

e fraterna com aqueles que convivemos, um momento para cada um fazer uma 

auto avaliação ou exame de consciência na perspectiva de significativas 

mudanças na vida pessoal, portanto, um momento de conversão. Momento de 

crescimento espiritual, de muitos aprendizados, de muitas descobertas, de 

passar a reconhecer e valorizar a vida e a liberdade de ir e vir; de valorizar as 

pessoas e a cultura do encontro; de saber aproveitar mais o tempo e os 

momentos de convivência ou de trabalho com os outros; do valor de 

redescobrir a importância de permanecer em casa e de valorizar a casa como 

igreja doméstica e Santuário da Vida. Isto é, onde cada pessoa deve nascer e 

viver até o ocaso da vida. Talvez seja esta a melhor quaresma que 

possamos viver. Portanto, não vamos perder tempo. Vamos aproveitar! 

Quanto à Semana Santa, posteriormente apresentaremos as indicações de 

como poderemos proceder e celebrar. 

Deus nos conceda disposição interior para mergulhar em nós mesmos, nos 

mistérios da nossa fé e de Deus; Nos conceda coragem e força para vencer 

estes tempos sombrios, na perspectiva de uma verdadeira páscoa. 

Vamos obedecer e cumprir as orientações que estão sendo dadas e cantar a 

vitória sobre este vírus maldito, realizando em breve, quando tudo for 

solucionado, uma grande procissão luminosa com a imagem do Senhor do 

Bonfim. 

Vamos com fé em Deus, com a Igreja, com o Papa Francisco e todos juntos 

vencer esta batalha.  “Conosco está o Senhor do universo! O nosso refúgio é o 

Deus de Jacó” (Sl 45,8). 

Pe. Edson Menezes da Silva 

Reitor 

Salvador, 25 de março – 2020 – Solenidade da Apresentação do Senhor 


