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Salgueiro, 30 de março de 2020 

 

Prot. 11/2020 

 
 

ORIENTAÇÕES EM TEMPO DE COVID-19   
 

 

Caros padres, 

 

Venho reiterar minha preocupação e disponibilidade de pai e pastor para convosco, sobretudo nesse 

momento delicado que atravessamos. Não hesitem em me procurar a qualquer hora ou dia, caso 

necessitem. 

 

Vossa presença responsável nas paróquias e áreas pastorais e nas mídias agora é bálsamo e 

fortalecimento para todos nós. Essencial para a evangelização do rebanho que o Senhor nos confiou. 

Mais do que nunca, o povo de Deus precisa sentir-nos próximos a ele;  
 

Este é o tempo propício e adequado para fazermos uso dos meios de comunicação; 

 

A crise econômica que assola o mundo já está repercutindo entre nós. Cônscios dessa nova realidade, 

rogamos aos senhores uma atenção especial para a redução de gastos nas paróquias e áreas pastorais; 

 

O retiro do clero, será adiado para uma data futura a ser definida posteriormente, de acordo com o 

desdobramento da atual crise, uma vez tratar-se de um momento de suma importância, pedimos 

especial atenção na remarcação; 

 

A missa crismal será adiada para uma data conveniente conforme o decreto “Em tempo de Covid–

19” da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, datado de 19 de março de 

2020 (anexo); 

 

Domingo de Ramos – Seja feita a 3ª forma do Missal Romano, devendo os fiéis acompanhar a 

transmissão pelos meios de comunicação disponíveis nas paróquias e áreas pastorais. Durante as 

transmissões da missa, solicitem aos fiéis que coloquem na janela ou na porta de casa (em lugar bem 

visível) alguns ramos. Marcar a casa é uma característica do povo de Deus. Pode-se também 

recomendar que tenham nas mãos ramos para serem abençoados pelo celebrante, mesmo que pelas 

redes sociais nestes tempos de dor e pandemia.; 

 

Tríduo Pascal – Sejam as celebrações eucarísticas restritas ao padre e a um pequeno grupo de fiéis, 

no máximo quatro (04) pessoas para o auxiliarem na liturgia, desde que não pertençam ao chamado 

“grupo de risco” (acima de 60 anos; portadores de doenças respiratórias e demais casos amplamente 

divulgados pelo Ministério da Saúde). Celebre-se com toda dignidade; 

 

Quinta-feira Santa – Missa da Ceia do Senhor. O lava-pés, já é facultativo, portanto, seja omitido. 

Não seja realizada procissão e o Santíssimo Sacramento seja guardado no sacrário. Pedimos aos 
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padres que, depois da celebração, façam até a meia-noite, num momento oportuno, uma hora de 

adoração ao Santíssimo Sacramento, rezando pelas dores do mundo;  

 

Sexta-feira Santa - Celebração da Paixão do Senhor. Na oração universal seja incluída uma 

intenção especial por todos quantos foram vitimados pelo Covid-19 (Coronavírus), pelos 

profissionais de saúde, pelos demais doentes e pelos fiéis defuntos (Cf. Missal Romano pg 255, nº 

12) (anexo). Neste dia, o padre erga a cruz de Cristo durante a celebração para que, aqueles que 

acompanham a transmissão, possam num momento de adoração, em comunhão com o celebrante, 

colocar sobre ela seus próprios sofrimentos e os do mundo inteiro. Pela manhã, reze-se pelos meios 

de comunicação das paróquias e áreas pastorais, os mistérios dolorosos e a Via Sacra.  

 

Na Festa da Exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro, far-se-á a  adoração da cruz, que deveria 

ser feita na sexta-feira santa.  

 

Domingo de Páscoa - Vigília Pascal.  Para o início da Vigília ou Lucernário omita-se o acender o 

fogo; acenda-se o círio, omitindo a procissão. Segue-se a Proclamação da Páscoa. Logo depois, 

celebre-se  a liturgia da Palavra. Para a liturgia batismal, apenas se renovam as promessas batismais 

(Cf. Missal Romano, pg 288, nº 46). Dá-se continuidade com a liturgia eucarística. 

 

Nas paróquias e áreas pastorais as celebrações devem ser realizadas sem exclusão de nenhuma leitura, 

exceto na Vigília Pascal, segundo orientações da liturgia. 

 

A sagrada liturgia expressa os louvores e as súplicas da nossa alma. Evite-se criatividades que 

venham ferir, banalizar e reduzir o que temos de tão rico.   

 

Cada paróquia e área pastoral empenhe-se em divulgar amplamente em todos os meios de 

comunicação social os horários das celebrações, bem como a participação dos fiéis através dos 

supracitados veículos. 

  

Solicitamos ainda, que recordem aos fiéis que a sexta-feira santa é um dia de jejum e abstinência. 

 

Com votos de uma Santa Páscoa, em oração vivamos a comunhão e a fraternidade nessa família 

chamada Diocese de Salgueiro. 

 

  

 

 

Dom Magnus Henrique Lopes,OFMCap. 

Bispo Diocesano 
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