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ORIENTAÇÕES E SUGESTÕES DA ARQUIDIOCESE DE SANTARÉM PARA A
SEMANA SANTA 2021

"Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia!

Caríssimos Párocos, Vigários e Administradores Paroquiais,
Estimados irmãos membros das Equipes de Liturgias das Paróquias e Comunidades,
Saudações e votos de saúde e paz!

Ainda vivemos as incertezas deste tempo de pandemia da COVID-19, onde somos
obrigados a elaborar e adotar normas e práticas de segurança sanitária, que buscam garantir a
defesa e a conservação da vida de nossos fiéis. Em virtude desta situação e para o bem e
santificação de todo o povo de nossa Igreja Particular, achamos por bem, em sintonia com as
orientações da CNBB para a Semana Santa 2021, e do Protocolo de Segurança de nossa
Arquidiocese no contexto da Pandemia, devidamente atualizado em 5 de março de 2021,
apresentar para a Semana Santa de 2021 em nossa Arquidiocese, as orientações e sugestões que
se seguem:

1) Celebração do Sacramento da Penitência e Absolvição Geral: As confissões individuais
podem ser realizadas observando as orientações já publicadas na última atualização do
Protocolo de Segurança da Arquidiocese, publicada em 5 de março de 2021 (vide item 13).
Durante a 5a Semana da Quaresma, podem ser programadas as celebrações com o Rito para a
Reconciliação de vários penitentes com Confissão e Absolvição Geral (Capítulo III do Ritual
de Penitência, p. 77). Indicamos a Nota da Penitenciaria Apostólica, de 19 de março de 2020:
https://www.vatican.va/roman cúria/tribunals/apostjpenit/documents/rc trib appen jpro 202
00319 decreto-speciali-indulgenze_po.html#NOTA.

2) Missa do Crisma; Será celebrada na Catedral Metropolitana de Santarém, na quinta-feira,
dia 25 de março, às 18h. Poderão participar presencialmente somente os Padres, Diáconos,
religiosos e seminaristas, além da equipe de liturgia e de transmissão. Não será aberta ao
público.

3) Procissões: Sejam omitidas todas as procissões tradicionais desse período, inclusive a do
Domingos de Ramos. As celebrações para-liturgias, como a via-sacra, sejam realizadas dentro
da Igreja.

4) Domingo de Ramos: Seja utilizada a segunda forma prevista pelo Missal Romano, dentro
das igrejas, respeitando-se as orientações sanitárias e o percentual de capacidade do número de
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participantes. Os fiéis sejam previamente exortados a trazer seus próprios ramos de casa, uma
vez que não devem ser distribuídos nas igrejas, evitando-se a entrega ou a troca destes. Pode
também ser utilizada a terceira forma prevista no Missal Romano. Lembramos que, em ambas
as formas a serem escolhidas, a leitura da Paixão do Senhor é prevista em todas as celebrações
paroquiais deste dia. Realiza-se no sábado e domingo, a Coleta da Campanha da
Fraternidade 2021.

5) Missa da Ceia do Senhor (Quinta-feira Santa); O lava-pés, já opcional, deve ser omitido.
No final da Missa da Ceia do Senhor, a procissão do Santíssimo Sacramento pode ser realizada
pelo ministro celebrante com os ministros da Sagrada Comunhão. O momento de adoração seja
breve para se evitar a permanência dos fiéis dentro das igrejas por muito tempo.

6) Sexta-feira Santa: Conforme orientação do Missal Romano (Sexta-feira da Paixão do
Senhor, n. 12) o bispo pode autorizar ou determinar uma intenção particular. Repropomos a
oração a ser novamente inserida na Oração Universal, como número X, antes de se rezar "Por
todos os que sofrem provações", conforme a seguir:

X. 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.

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.

Para a Adoração da Santa Cruz, seja utilizada a genuflexão simples ou outro gesto apropriado,
evitando a utilização do beijo ou qualquer outro contato físico: "o sacerdote toma a cruz e, de
pé diante do altar, convida o povo em breves palavras a adorá-la em silêncio, mantendo-a
erguida por um momento" (Missal Romano, Sexta-feira da Paixão do Senhor, n. 19). Realiza-
se nesse dia, a Coleta para os lugares santos, momentos antes da comunhão.

7) Sábado Santo: dia de recolhimento. "Durante o Sábado Santo, a Igreja permanece junto
do Sepulcro do Senhor, meditando a sua paixão e morte, a sua descida à mansão dos mortos
(lPd 3,19), esperando na oração e no jejum a sua ressurreição" (Paschalis Sollemnitatis, n.
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73). Ajudarão a bem viver esse dia: a oração do Ofício Divino, uma Celebração da Palavra em
família (conforme subsídio "Igreja em Oração" - abril 2021, pág. 44) ou outra oração da
piedade popular como, por exemplo, a meditação das Sete Dores de Nossa Senhora ou a Via-
sacra.

8) Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor - Vigília Pascal: a Solene Vigília Pascal
seja celebrada conforme sua estrutura própria. Pode-se, porém, seguir algumas indicações
particulares. 1) Celebração da Luz (primeira parte): pode-se, no local da celebração, acender o
Círio Pascal (Missal Romano, Vigília Pascal, n. 13) e, imediatamente, as velas das pessoas que
puderem participar presencialmente; em seguida, faz-se a Proclamação da Páscoa ou Exultet.
2) Liturgia da Palavra (segunda parte): sugerimos a proclamação do número reduzido dos textos
bíblicos para se evitar o prolongamento da celebração, ou seja: "Leiam-se pelo menos três
leituras do Antigo Testamento ou, em casos especiais, ao menos duas. A leitura do Êxodo, cap.
14, nunca pode ser omitida" (Missal Romano, Vigília Pascal, n. 21). Do Novo Testamento,
leiam-se a Epístola e o Evangelho. 3) Liturgia Batismal (terceira parte): se não houver Batismo
nem bênção de água batismal realiza-se apenas a Renovação das Promessas do Batismo. 4)
Liturgia Eucarística (quarta parte): observe-se apenas a necessidade de se dar a comunhão na
mão, sem realizar a saudação da paz.

9) Subsídio para a oração nos lares: Convidamos aos fiéis a cultivar momentos de oração
em família ou pessoalmente a partir de subsídios propostos pela Arquidiocese e pelas próprias
paróquias. A Comissão Episcopal para a liturgia da CNBB, desde o ano passado, vem
oferecendo semanalmente e oferecerá também para as celebrações da Semana Santa o subsídio
"Celebrar em Família" que pode ser acessado no site: www.cnbb.org.br

10) Todas as demais orientações e recomendações previstas no protocolo da Arquidiocese
de Santarém para as celebrações comunitárias presenciais no contexto da pandemia da
Covid-19, com última atualização publicada no dia 05 de março de 2021, deverão
continuar sendo observadas rigorosamente;

Pedindo a proteção e intercessão de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de
nossa Arquidiocese, desejo a todos uma abençoada Semana Santa e um frutuoso tempo da
Páscoa!

Santarém/PA, 16 de março de 2021.

Doin Irineu Roman, CSJ
Arcebispo Metropolitano
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