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ALGUMAS INDICAÇÕES PRÁTICAS PARA AS CELEBRAÇOES LITÚRGICAS DO TRÍDUO PASCAL   EM 
TEMPO DE COVID-19 PARA O ANO 2021. 

Amados irmãos, presbíteros e diáconos,  
Estamos entrando na Semana Santa. A Igreja é convidada a celebrar com autenticidade o mistério 

central da nossa fé e centro de todo Ano Litúrgico, a saber: o Tríduo Pascal. Como diz Santo Agostinho: o 
Tríduo do Crucificado, do Sepultado e do Ressuscitado” (Comissão pastoral para a Liturgia, CNBB – 16 de 
março de 2021).  

Pensando em nossas comunidades paroquiais, diaconias e áreas pastorais que continuam vivendo 
o contexto da pandemia da COVID – 19, e nos obriga a adotar normas e práticas de segurança sanitárias, 
a fim de cuidar da nossa vida e da vida de nossos fiéis, evitando a disseminação do vírus em nossas 
celebrações litúrgicas a Comissão Arquidiocesana de Liturgia elaborou algumas indicações práticas, como 
fez ano passado, atualizando de acordo com os novos decretos das autoridades estaduais e municipais, 
embasadas no parecer da Organização mundial da saúde. 

Fazer um bom uso das redes sociais para as transmissões de todas as celebrações da Semana Santa, a 
fim de que os fiéis acompanhem cada celebração. 

1. Domingo de Ramos – Dia 28 de março. 

 Somos convidados a celebrar com o mesmo ardor e a mesma alegria; 

 A celebração não pode passar de duas horas de duração; 

 Não iniciar a celebração depois das 19h para poder terminar antes das 21h – Hora do toque 
de recolher; 

 Seja utilizada a segunda forma prevista pelo Missal Romano, dentro das igrejas, 
respeitando as orientações sanitárias e o percentual de capacidade do número de 
participantes, 30%.  

 É prevista ainda uma terceira forma no Missal Romano. Em ambas as formas, a serem 
escolhidas, a leitura da paixão do Senhor é prevista em todas as celebrações paroquiais 
desse dia.  

 Que os fiéis tragam seus ramos e estes sejam abençoados nas mãos dos próprios fiéis. 

 Não haja procissão em nenhuma celebração de Ramos. 
2. Missa vespertina da Ceia do Senhor – Quinta feira santa. 01/04/2021 

 Seguir o critério dos 30% de capacidade da cada templo ou espaço celebrativo, segundo o decreto 
em vigor do governo estadual; 

 A celebração não deve ultrapassar duas horas de duração nem terminar depois das 21h - hora do 
toque de recolher. 

 Um bom horário para a celebração da Ceia do Senhor neste momento seria as 17h ou 18h. 

 Omita-se o lava-pés, como nos diz a nota da CNBB para a Semana Santa – 2021: “recorda que o 
lava- pés poderá ser omitido, uma vez que ele não é obrigatório: “Este rito não deve ser substituído 
por nenhuma iniciativa, ideia ou representação que possa ferir o valor simbólico-sacramental deste 
gesto ritual”.  

 Terminada, homilia, portanto, a missa segue com a oração dos fiéis; 

 Após a oração depois da comunhão, omita-se também a transladação do Santíssimo Sacramento, 
que deve ser conservado no tabernáculo como de costume.  
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 Não se pode fazer exposição com o ostensório (Paschalis Sollenitatis, n. 55). O momento de 
adoração seja breve para se evitar a permanência dos fiéis dentro da igreja (ou capela do 
Santíssimo) por muito tempo (Nota da CNBB para a Semana Santa 2021); 

 A equipe de celebração pode dar ênfase ao rito de apresentação dos dons, por exemplo, com a 
procissão do pão e do vinho, acompanhados de ofertas de alimentos que depois serão destinados 
aos necessitados da comunidade; 

 Os cantores podem ser num número bem reduzido. Utilizem-se os cantos apropriados para esta 
celebração, evidenciando o caráter festivo do dia, inclusive com o canto do glória. 

3. Celebração da Paixão do Senhor – Sexta-feira santa – 02/04/2021 

 A celebração da Paixão do Senhor, inicia-se às 15:00h conforme as orientações do Missal Romano 
e não pode ultrapassar duas horas de duração. 

 A permanência dos fiéis na Igreja segue as mesmas do dia anterior (30% da capacidade permitida); 

 Nesta celebração somos convidados a participar da coleta para a Terra Santa. 

 Toda a celebração segue conforme as normas do Missal indicadas para este dia; 

 Como no ano passado, a Congregação para o culto divino determina uma oração especial no 
momento da Oração Universal. Assim sendo, antes de rezar “Por todos os que sofrem provações” 
reza-se:  

 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 corona vírus; fortalecidos os que 
heroicamente tem cuidado dos enfermos; e inspirados os que se dedicam à pesquisa, de vacina 
eficaz.  
Reza-se em silêncio.... 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.  

 Adoração da 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, n.19 – Sexta – feira da Paixão do Senhor).  

 A celebração prossegue como de costume.  

 Encorajemos os fiéis para acompanhar a celebração pelas redes sociais. 

 Terminada a celebração todos retiram-se em silêncio. 
4. Solene vigília pascal – Sábado Santo – 03/04/2021 

 Podemos celebrar a Solene Vigília Pascal às 18h, quando do por do sol e não ultrapassar duas horas 
de duração, terminando antes das 21h – Toque de recolher. 

 A comunidade se reúne em local adequado, mantendo a distância necessária e os 30% do máximo 
permitido pela vigilância sanitária. Podendo, está próximo ao fogo (fogueira) o presidente da 
celebração e poucos ministros (as) para auxiliar. Os fiéis, deverão permanecer nos seus devidos 
lugares.  
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 Providenciar velas para toda assembleia; 

 Melhor optar-se por uma forma mais simples de acender o Círio: Uma mesa pequena, próxima ao 
presbitério, com o Círio, os grãos de incenso, uma vela pequena para facilitar o acendimento do 
Círio, Missal, turíbulo.  

 Feita toda a preparação, o Círio é aceso, o presidente da celebração leva-o ao suporte que deve 
estar próximo ao ambão. Incensa e prossegue com a proclamação da Páscoa (Precônio Pascal). 

 Caso aja a entrada do Círio pela porta principal, os fiéis acendem suas velas na medida que passa 
o Círio e uns passam para os outros, mantendo sempre o distanciamento exigido (2m de distância).  

 As velas poderão ser acesas novamente no momento da renovação das promessas do Batismo, 
com o devido cuidado (a equipe de celebração pode orientar a melhor maneira de proceder neste 
momento).  

 A Igreja ou espaço celebrativo permanece na penumbra até o final da proclamação da Páscoa. 

 A Celebração prossegue como de costume, segundo as orientações do próprio Missal Romano.  
5. Algumas indicações a mais para a Solene Vigília Pascal: 

 Cante-se o Precônio Pascal. 

 Terminado o Precônio, acendem-se as lâmpadas da Igreja. 

 Recomenda-se, seguindo as orientações litúrgicas, a redução das leituras, deixando-se as 
que seguem: 

 Leitura do Livro do Gêneses (Gn 1, 1-22) 
 Salmo 103. 
 Leitura do Livro do Êxodo (Ex 14, 15-15, 1) 
 Salmo (Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6. 17-18. R. 1a)  
 Leitura de um dos profetas e o salmo correspondente. 

 Após o hino de Louvor: Segue-se a leitura da Epistola, o salmo correspondente e o santo 
Evangelho do dia. 

 Liturgia Batismal (Conf. nota Decreto sobre Semana Santa 2020 / 2021, da Congregação 
para o Culto Divino e orientações da CNBB - 2021). 
- Seja feita apenas a renovação das promessas batismais. 

          - Os fiéis acendem a vela no Círio Pascal (Missal Romano, 46). 
          - Se houver aspersão, seja feita com o máximo cuidado ao aproximar-se dos fiéis.   
         - Evite-se tocar na água, no momento da bênção da água. 

 A missa prossegue como de costume. 
6. Domingo da Ressurreição – 04/04/2021. 

 A imagem do Cristo Ressuscitado será levantada (num guindaste), em frente ao hospital 
Getúlio Vargas, às 09h. Um grupo de pessoas (não mais que 05), ficará no local para 
momentos de3 oração e louvor.  

 Ao meio – dia Dom Jacinto fará uma bênção pascal para toda cidade de Teresina 
(transmissão pela TV, rádio e redes sociais).  

 Em cada igreja (catedral, matriz, capelas) poderá tocar os sinos ao meio – dia. 
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 Percurso da imagem: Dois carros abertos percorrerão a cidade co a imagem do 
Ressuscitado, a partir das 15h, saindo da avenida Frei Serafim. Não será permitido o toque 
na imagem por onde o percurso estiver passando.  

Missa da ressurreição: A missa da ressurreição ocorrerá na Igreja Catedral, às 18h, seguindo 
as orientações dos dias anteriores (30% da capacidade). Em todas as paróquias, áreas pastorais 
e capelanias será permitida celebrar a missa do domingo da ressurreição, conforme a 
programação local. 

 

 
 
 

Pe. Edvaldo Barbosa Lima                                                      
Comissão Arquidiocesana de Liturgia                                        

       Coordenador 
 
 
 
 
 

Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho      
Arcebispo Metropolitano de Teresina                                                    
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