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COMUNICADO 
 

 

Estimados Diocesanos, 

 

 

Considerando que o distanciamento social impossibilita as celebrações devocionais 

públicas e as litúrgicas, na Catedral e nas Paróquias, durante a Semana Santa, comunicamos: 

 

1. As celebrações sejam feitas sem a presença do povo. Basta uma pessoa para a leitura e 

outra para a transmissão; 

 

2. No domingo de Ramos e da Paixão, o memorial da Entrada do Senhor em Jerusalém 

pode ser feito, mesmo com o templo fechado e sem a presença do povo. A juízo do 

pároco, abençoam-se os ramos para serem entregues a quem os desejar, posteriormente, 

sem aglomeração. Celebra-se a missa de domingo.  À leitura da Paixão, a critério do 

pároco, pode ser lida na versão mais curta; 

 

3. A missa crismal será adiada sine die; 

 

4. Na quinta-feira santa, celebra-se a missa. Omitem-se o lava-pés e a procissão do 

Santíssimo Sacramento. O Santíssimo permanecerá no sacrário; 

 

5. Na sexta-feira santa, celebra-se a liturgia da Paixão e Morte. Só o celebrante beija a 

cruz. Na Oração Universal, acrescenta-se uma intenção pelos doentes, os que sofrem 

alguma perda, os defuntos vitimados pelo coronavirus. 

 

 

A CNBB inclui a décima oração:  

 

Pelos que padecem a pandemia do Covid-19 

 

Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam 

consolados os que sofrem com a doença e a morte, 

provocadas pela pandemia do novo coronavírus; 

fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos; 

e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. 
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Reza-se em silêncio. Depois o sacerdote diz: 

 

Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, 

força na fraqueza e consolo nas lágrimas,  

compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, 

para que encontre finalmente alívio na vossa misericórdia. 

Por Cristo, nosso Senhor. 

R. Amém 

 

 

6. Na Vigília Pascal, omite-se a liturgia do fogo. Acende-se o círio. Omite-se a procissão. 

Lê-se o precônio pascal. Faça-se a liturgia da Palavra cujas leituras podem ser reduzidas 

NB: “Para a Vigília Pascal, devem-se ler ao menos três do AT ou, em casos mais 

urgentes, duas antes da Epístola e do Evangelho. Nunca se omita a leitura do Êxodo 

sobre a passagem do Mar Vermelho (3º leitura). (Cf.: Diretório Litúrgico, p. 85) ”. Na 

Liturgia batismal, apenas se renovam as promessas batismais. Segue a Missa. Recordo 

que a Vigília só pode ser celebrada nas Paróquias e na Catedral; 

 

7. Na missa do domingo da Páscoa, ressalta-se a vitória de Cristo sobre o pecado, a doença 

e a morte; 

 

8. As coletas dos Lugares Santos ficam transferidas para os dias 14 e 15 de setembro, 

respectivamente Exaltação da Santa Cruz e Nossa Senhora das Dores; 

 

9. As coletas da Campanha da Fraternidade ficam transferidas para os dias 16 e 17 de 

novembro por ocasião do Dia Mundial dos Pobres. 

 

 

As circunstâncias nos fazem celebrar os mistérios da Paixão, Morte e Ressurreição do 

Senhor de modo mais interiorizado. Façamos proveito deste tempo de graça e salvação. 
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Recordemos as palavras do Papa Francisco, no dia 27 de março de 2020, na sua incisiva 

Alocução quando nos dizia sobre o chamado de Deus neste tempo de calamidade: 

 

“CHAMA-NOS A APROVEITAR ESTE TEMPO DE PROVA COMO UM 

TEMPO DE DECISÃO. NÃO É O TEMPO DO TEU JUÍZO, MAS DO 

NOSSO JUÍZO. O TEMPO DE DECIDIR O QUE CONTA E O QUE PASSA,  

DE SEPARAR O QUE É NECESSÁRIO DAQUILO QUE NÃO É”. 

 

 

                                     Desejo a todos uma Santa Páscoa. 

 

 

 

Em Iguatu, 28/3/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

† Dom Edson de Castro Homem 

Bispo Diocesano de Iguatu 
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