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DECRETO 
 DE INSTRUÇÕES PARA AS CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA EM 2021 
 
 
 

CONSIDERANDO decreto de nº 04 de 12 de março de 2021, de suspensão 

presencial das celebrações na Diocese de Miracema do Tocantins e decretos de cada 

município;  

CONSIDERANDO a nota da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 

Sacramentos, emitida em 17 de fevereiro de 2021 e as Orientações da Comissão Episcopal 

para a Liturgia da CNBB, publicadas em 16 de março de 2021; 

CONSIDERANDO o disposto no Cân. 381, § 1, que afirma: “ao Bispo Diocesano 

compete todo o poder ordinário, próprio e imediato, que se requer para o exercício do seu 

múnus pastoral”;  

CONSIDERANDO o Decreto nº 6.230, de 12 de março de 2021, que estabelece as 

medidas de enfrentamento da COVID-19 no âmbito do Estado do Tocantins; 

CONSIDERANDO que nos últimos dias os hospitais de diversas cidades encontram-

se lotados, de modo particular no estado do Tocantins, e que já estamos enfrentando 

diversas mutações do “novo Coronavírus”, precisamos nos colocar em atitude de vigilância 

e cuidado com a vida e o bem comum.  

 

 Tendo ponderado todas essas motivações decidimos expedir o presente  

Decreto de Instruções para as celebrações da Semana Santa em 2021, na 
Diocese de Miracema do Tocantins. 

 

Art.1º. Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor: Pode-se celebrar mais de uma 

missa sem as procissões de costume, de portas fechadas de modo que os fiéis presentes, 

de acordo com a capacidade permitida e as normas expedidas pelo governo local, estejam 

com ramos nas mãos, em seus lugares. O sacerdote, dentro da igreja, mas fora do 

presbitério, realiza a bênção dos ramos a distância e a proclamação do evangelho da 

entrada de Jesus em Jerusalém. Lembrete: Pode se benzer mais ramos e deixar na saída 

da Igreja para que mais fiéis possam pegar, mas sem aglomeração. 
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 Art. 2º. Segunda-feira, terça-feira e quarta-feira santas: as celebrações próprias 

para estes dias, tanto as Missas como as celebrações de piedade popular, podem ser 

realizadas como de costume, respeitando o número de fiéis permitido. 

Art. 3.º: Missa do Santo Crisma e da Unidade: a Missa da Unidade será adiada 

para uma data oportuna, que será comunicada posteriormente.  

Art. 4.º: Missa vespertina da Ceia do Senhor: O rito do Lava-pés seja omitido. Ao 

término da Missa, após a oração depois da comunhão, omita-se também a Transladação 

do Santíssimo Sacramento, que deve ser conservado no tabernáculo como de costume. 

Julgando-se oportuno, pode-se seguir um breve momento de oração em Vigília Eucarística 

individual, sem solenidades. “Não se pode fazer a exposição com o ostensório (Paschalis 

Sollemnitatis nº 55). O momento de adoração seja breve para se evitar a permanência dos 

fiéis dentro das igrejas por muito tempo. Após comunhão o padre guarda a reserva 

eucarística no tabernáculo. 

Art. 5º. Sexta-feira da Paixão do Senhor: o rito da adoração da Santa Cruz seja 

realizado através de reverência pelo presidente da celebração. O sacerdote deve 

recomendar aos ministros e fiéis que manifestem sua adoração em silêncio ou através da 

genuflexão à distância, enquanto o mesmo ergue a cruz. Pode-se deixar a Igreja aberta até 

a noite para o povo adorar a cruz, sem o beijo. A Via-sacra poderá ser rezada, porém o 

povo não deve deslocar dos seus lugares. 

 Na Oração Universal, conforme orientação do Missal Romano (Sexta-feira da Paixão do 

Senhor, nº 12 o bispo pode autorizar ou determinar uma intenção particular, portanto, 

acrescenta-se a seguinte prece, antes da oração X “por todos os que sofrem provações”: 

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 guiados os que se 

dedicaram e se dedicam à pesquisa de meios eficazes de combate à doença. 

 

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. 

Art. 6º. 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 (1 Pd 3,19), esperando na oração e no jejum a sua ressurreição” 

(Paschalis Sollemnitatis,nº 73). Ajudarão a bem viver esse dia: a oração do Oficio 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 Via-sacra. Não esquecer que  em todas as celebrações deve-

se cumprir as normas sanitárias conforme definiu o Ministério da Saúde.  



Art. 7º: Vigília Pascal: seja celebrada em sua íntegra, observando as seguintes 

orientações: 1) Celebração da Luz (I parte): omite-se o acender do fogo, seja aceso o círio 

pascal de forma simples, no interior da igreja (recomenda-se à sua entrada), os fiéis 

permanecem em seus lugares na igreja. Os fiéis presentes acendam suas velas (trazidas 

por cada um) a partir do fogo do círio, auxiliados por uma equipe de celebração, evitando o 

deslocamento de seus lugares (a equipe distribui gradativamente a chama do círio com 

outras velas). A Procissão com o círio pode ser realizada pelo diácono, e na falta dele, pelo 

sacerdote, como de costume. Em seguida, faz-se a Proclamação da Páscoa ou 

Exultet. 2) Liturgia da Palavra (II parte): julgando-se conveniente, o sacerdote pode optar 

pelo número reduzido dos textos bíblicos, evitando o prolongamento da celebração, de 

modo que, leiam-se pelo menos três leituras do Antigo testamento, sem excluir a leitura de 

Ex 14. Do Novo Testamento, leiam-se a Epístola e o Evangelho. 3) Para a “Liturgia 

batismal”, apenas se renovam as promessas batismais (cf. Missal Romano, pág. 288, n. 

46), fica permitido a aspersão do povo com a água benta, 4) Liturgia Eucarística (IV parte): 

celebra-se como de costume, observadas as mesmas normas sanitárias. Lembrete: A 

celebração da Missa da Vigília é proibida onde não se faz a liturgia completa (isto é, em 

suas quatro partes), portanto, mesmo que o número de Missas neste dia seja aumentado, 

a Vigília deve ser celebrada por completo. 

Art. 8º: Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor: as celebrações próprias 

para este dia podem ser realizadas como de costume, respeitando o número de fiéis 

permitido segundo as normas e decretos municipais. Se necessário, reza-se mais missas 

para evitar aglomerações e ultrapassar o número de fiéis permitidos. 

Art. 9º: Celebração do Sacramento da Penitência e Absolvição geral: fica 

autorizada a absolvição geral, sem prévia confissão individual, devendo o sacerdote 

explicar ao povo as condições para a sua recepção válida, conforme o Cân. 962,§2. Seja 

utilizado o Rito Breve da Celebração Penitencial com Absolvição Geral, constante do Ritual 

da Penitência. Esclarecer aos fiéis que receberão a Absolvição Geral, que eles têm a 

obrigação de buscar um sacerdote para se confessarem, individualmente quando oportuno, 

os pecados graves.  Pode se fazer as celebrações penitencias de segunda a quarta da 

Semana Santa, com pequenos grupos, sempre levando em consideração as normas 

sanitárias, decretos locais e quantidades de pessoas permitidas. 

Art.10º: Disposições finais: As celebrações deverão ser transmitidas pelas redes 

sociais. Durante as celebrações não se pode ultrapassar 30% da quantidade de pessoas. 

Lembremos que muitas pessoas da nossa Igreja estão com medo, devido a situação atual 

do “novo Coronavírus”. É hora de usarmos a nossa criatividade e as redes sociais para 

assistir nosso povo.  

Práticas necessárias e indispensáveis 

Acompanhando as ultimas noticias sobre a Pandemia, o Brasil está enfrentando uma 
situação gravíssima na saúde, superando mais de 3 mil mortes no dia 23 de março. Não 
podemos negar esta realidade. Portanto, é necessário muita prudência, bem como redobrar 
os cuidados exigidos. 



1. Todas as celebrações continuam de portas fechadas para evitar aglomerações e 

quantidade não permitida de fiéis;  

2. Pedimos que retomem as exigências de panos com água sanitária na porta de entrada 

da igreja, uso obrigatório de máscara, álcool em gel e eventualmente o termômetro para 

medir a temperatura dos fiéis. Pessoas de risco (com comorbidades, resfriadas ou gripadas) 

deverão ficar em casa. 

3. O distanciamento permitido dentro das igreja é de 2 metros. Membros da mesma Família 

poderão ficar juntos. A equipe de liturgia também deve manter o distanciamento exigido; 

4. Os leitores, antes e depois de fazer as leituras deverão passar álcool em gel nas mãos. 

Alguém da equipe de liturgia ou coroinha deverá passar com flanela álcool em gel no 

microfone antes e depois de cada leitura.   

5. O presidente da celebração também deverá usar a máscara, podendo retirá-la somente 

nas orações e homilia. Os demais concelebrantes deverão permanecer com máscara todo 

o tempo e manter o distanciamento. 

6. Antes de preparar as ofertas, o padre, diácono, ministros e coroinhas deverão higienizar 

as mãos com álcool em gel. Também antes da comunhão o mesmo processo. Os ministros 

antes de comungar deverão higienizar as mãos com álcool em gel e logo após, pois ao 

retirar e colocar a máscara não esquecer de fazer uso do álcool em gel nas mãos. A 

distribuição da comunhão deverá ser feita sempre com uso de máscara. 

7. Nas procissões de entrada e saída, participarão apenas o padre, diácono ministros e 

coroinhas. Os demais deverão ficar em seus devidos lugares. Pode-se omitir a procissão 

de entrada e saída. Não é permitido outras procissões (palavra, símbolos....) 

8. Os ministros ao final da celebração deverão higienizar com álcool a patena, galhetas, 

cálice e suportes dos mesmos e guardar em sacola de plástico transparente higienizada 

com álcool. As alfaias deverão ser trocadas a cada missa. 

9. A Capela do Santíssimo permanecerá fechada, porém pode-se fazer adoração diária 

com horários marcados e quantidades de pessoas permitidas, considerando sempre as 

normas das regras sanitárias. 

10. Devido a esse momento difícil em que estamos passando, e já com  as coletas de 

alimentos para o Seminário Interdiocesano, a Coleta da Campanha da Fraternidade foi 

adiada para o dia 11 de abril, no Domingo da Divina Misericórdia e para os lugares Santos 

foi adiada para o dia 16 de maio, na Ascensão do Senhor. 

Que o presente Decreto seja encaminhado a todas as Paróquias, para que seja 

amplamente divulgado ao povo. 

Continuemos unidos em oração por toda a nossa Diocese e pelo nosso País. Que 

Santa Terezinha do Menino Jesus e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, intercedam por 

todas as famílias que perderam seus entes queridos e os doentes que têm sofrido com essa 

pandemia, sejam encorajados a enfrentar os grandes desafios com esperança e fé. Que 

Cristo nossa Páscoa seja nossa esperança e caminhe conosco, lado a lado.    



Publique-se. Registre-se. Cumpra-se. 

Dado e passado na Cúria Diocesana de Miracema do Tocantins, aos 24 dias do mês 

de março de 2021.  

 

 

  
 

 
         Dom Philip Dickmans 

         Bispo Diocesano de Miracema do Tocantins 
 
 
 
 
 

                                                     Irmã Valdilene Neves da Cruz CSAC 
                                                             Chanceler 

 

 


