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ORIENTAÇÕES PARA A SEMANA SANTA 2021 
 

 

Caros Padres e Diáconos 
Equipes de Pastoral Litúrgica, Canto, MESCE, 
E todos os que zelam pela Liturgia em nossa Arquidiocese de Ribeirão Preto 
 

 

 Ainda vivemos as incertezas deste tempo de pandemia e, em virtude desta situação atual 

e para o bem e santificação de todo o povo de nossa Igreja Particular, achamos por bem publicar 

estas Orientações para Semana Santa de 2021, que visam também, ser um instrumento de 

comunhão para todos nós. 

 

 Confissões 
 

 Durante todo o tempo da Quaresma, os sacerdotes, observando todas as orientações 

sanitárias, dediquem-se ao atendimento individual das confissões dos fiéis, facilitando aos 

mesmos, o acesso ao Sacramento da Penitência. 

 

 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), levando em conta os 

horários mais favoráveis para a participação efetiva do maior número de fiéis. (Obs: O número 

de fiéis não pode ultrapassar 30% da capacidade de fiéis sentados). 

 

 Semana Santa 
 

 Sejam omitidas todas as procissões, inclusive a do Domingo de Ramos. 

 

 As celebrações de para-liturgias tais como: Via Sacra, Dores de Nossa Senhora, 

meditação do Encontro Doloroso entre outras, sejam realizadas dentro do Templo, ou em lugar 

amplo e arejado, respeitando-se as orientações sanitárias: capacidade do número de fiéis; uso 

de máscaras facial e álcool em gel 70%, distanciamento social... 

 

 Domingo de Ramos 
 

 Conforme afirma o decreto de 25 de março passado (2020), a celebração do Domingo 

de Ramos deverá ser realizada “dentro do prédio sagrado”. Pede-se que as catedrais adotem “a 



segunda forma prevista pelo Missal Romano, enquanto nas igrejas paroquiais e noutros locais 

a terceira”. 

 

 Missa do Crisma 
 

 A Missa Crismal, ou Missa do Crisma, será celebrada na Catedral Metropolitana, na 

Quinta Feira da Semana Santa, dia 01 de abril, às 9h. Dela deverão participar: os Padres e 

Diáconos que não estão nos denominados “grupos de risco”. Os Santos Óleos serão entregues 

diretamente aos Padres.  

 

 Tríduo Pascal 
 

 - Na Missa Vespertina da Ceia do Senhor, omite-se o lava-pés. No final da missa 

omite-se a procissão e o Santíssimo Sacramento guarda-se no Sacrário (Congregação para o 

Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, Prot. n. 153/20, Decreto: em tempo de Covid-19, 

de 19 de março de 2020). 

 

 - Na Sexta-Feira Santa, na oração universal acrescentar uma intenção especial pelos 

doentes, pelos defuntos e pelos que sofrem por alguma perda. Para a Adoração da Cruz, apenas 

a genuflexão simples; o beijo da Cruz é limitado somente ao presidente da celebração.  

 

 Oremos pelos irmãos e irmãs acometidos pela covid-19; pelos irmãos e irmãs que 

faleceram em virtude desta doença; pelos irmãos e irmãs que sofrem pela perda de entes 

queridos nesta pandemia. 

 Deus eterno e todo poderoso, fonte da vida e princípio do bem viver, vinde em socorro 

dos doentes do Coronavírus; concedei o descanso eterno aos que morreram vitimados por esta 

doença; consolai os que sentem o coração dolorido pela perda de entes queridos; e libertai a 

humanidade desta pandemia. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

 - Na Vigília Pascal, omite-se o acender o fogo, acende-se o círio e, omitindo a procissão, 

segue-se o precônio pascal. Na Liturgia da Palavra, proclamar duas leituras do Antigo 

Testamento, lembrando que a leitura de Ex 14 não pode ser omitida; a Carta aos Romanos e o 

Evangelho. Para a Liturgia Batismal, apenas se renovam as promessas batismais (cf. Missal 

Romano, p. 288, nº 46). Segue a Liturgia Eucarística. (cf. Decreto: em tempo de Covid-19). 

 

 Domingo de Páscoa 
 

 Para o Domingo de Páscoa, repropomos a realização da iniciativa “O Ressuscitado 

visita o seu povo”, realizada nesta mesma ocasião no ano de 2020.  

 

 Para a realização desta iniciativa, algumas orientações devem ser observadas: 

 

 - Após a bênção solene da Santa Missa (Vigília Pascal e Dia de Páscoa, pág. 522 do 

Missal Romano) o Santíssimo Sacramento seja exposto no ostensório, dando-se início a este 

momento. 

  

 - este deve ser um momento de oração, espiritualidade e serviço silencioso na presença 

de Jesus Eucarístico;  

 

 - o carro que vai levar o sacerdote com o Santíssimo exposto deve ser sobriamente 

ornamentado, evitando-se o uso de bexigas e o excesso de tecidos e flores;  

 

 - seja acompanhado com cantos eucarísticos e pascais, sem os integrantes da equipe de 

canto. As músicas estejam gravadas em pen drive ou CD; a manifestação da alegria pelo 



encontro com o Senhor se dará apenas com os cantos, sem outras fórmulas de orações e 

louvores;  

 

 - não sejam usados fogos de artifícios; 

 

 - o trajeto, sem pausas, deve percorrer o quanto possível, todo o território paroquial; seja 

previamente comunicado ao povo, inicie-se e termine na Igreja Paroquial, com a reposição do 

Santíssimo Sacramento;  

 

 - o povo seja orientado a manifestar sua alegria e confiança no Senhor Ressuscitado 

preparando, onde possível, um pequeno altar na frente de sua residência, estabelecimento 

comercial, janela ou sacada de seu apartamento;  

 

 - durante o trajeto, não sejam dadas bênçãos com o Santíssimo Sacramento.  

 

 

 

“Este é o dia que o Senhor fez para nós;  

alegremo-nos e nele exultemos. Aleluia”  

(Liturgia das Horas) 

 

 

 

Ribeirão Preto, 22 de fevereiro de 2021. 

Festa da Cátedra de São Pedro. 

 

 

 

 

 

 
 

Dom Moacir Silva 
Arcebispo Metropolitano 


