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ORIENTAÇÕES PARA SE VIVER E CELEBRAR A SEMANA 

SANTA 2021 NA ARQUIDIOCESE DE JUIZ DE FORA 

Ao Reverendo Clero e ao Povo de Deus, 

Tendo em vista que, novamente, a Semana Santa será celebrada no contexto da 
pandemia da Covid-19, buscando proteger a saúde de nossos fiéis e fazer todo 
esforço possível para garantir a eles o direito de praticar a sua fé, dentro dos 
limites possíveis, ofereço as seguintes orientações, às quais indico após consultar 
o Clero e levar em consideração os protocolos a nós anunciados pelo Governo do 
Estado e pela Prefeitura de Juiz de Fora, além das recomendações da 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).  

DOMINGO DE RAMOS 

- Seja utilizada a segunda forma prevista pelo Missal Romano, dentro das igrejas, 
respeitando-se o número máximo de participantes. Os fiéis sejam previamente 
exortados a trazer seus próprios ramos de casa, uma vez que não devem ser 
distribuídos nas igrejas. Pode também ser utilizada a terceira forma prevista no 
Missal Romano.  

- Na Catedral de Juiz de Fora, a Missa das 10h será realizada com participação 
presencial de 20% do espaço da igreja, mediante agendamento. Se a pessoa 
inscrita tiver algum sinal de gripe, resfriado ou qualquer sintoma que possa indicar 
a infecção pelo novo coronavírus, não deve comparecer à celebração. Nas 
demais paróquias de Juiz de Fora, os párocos decidam se devem fazer 
celebrações presenciais ou apenas on-line. 

- Para as paróquias de outros municípios, cada pároco veja com o prefeito o 
melhor a ser praticado; a realidade do contágio varia de cidade para cidade. Mas 
chamo a atenção dos padres para que possam se atentar à realidade local e 
determinar aquilo que acharem melhor para os fiéis de sua paróquia. Observe-se 
o que as nossas autoridades estadual ou municipal estão indicando. 

- As paróquias façam o possível para transmitir suas celebrações pelas mídias 
sociais, sempre incentivando a viva participação dos fiéis em suas casas. O 
importante é que todos tenham o direito e a oportunidade de acompanharem de 
seus lares, a Igreja doméstica, às celebrações. 

- Motivem os fiéis a colocarem nas portas, nas varandas ou janelas de seus lares, 
um ramo, ou vários ramos, como sinal de comunhão de fé com toda a Igreja. 
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CELEBRAÇÕES DURANTE A SEMANA 

- Da Segunda-feira Santa ao Sábado de Aleluia, as celebrações serão somente 
transmitidas, sem a participação presencial dos fiéis.  

- Na Segunda, Terça e Quarta-feira Santas, encorajem as famílias a colocar uma 
cruz ou crucifixo ornado com um pano roxo nas portas, varandas ou janelas de 
seus lares. 

- A Missa do Santo Crisma fica transferida, por ora, para o dia 1º de maio, às 9h, 
na Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Caso não haja ainda condições de 
celebrar nesta data, tornaremos a remarcar esta solenidade que representa a 
grande festa da Unidade Arquidiocesana, inclusive reforçando a mística de nosso 
II Sínodo. 

- À noite de Quinta-feira Santa tem início o Tríduo Pascal. Celebre-se a Missa da 
Ceia do Senhor omitindo-se o rito do Lava-pés e a procissão com o Santíssimo 
Sacramento, que deverá ser conservado no Sacrário ou na Urna de Reposição 
em lugar próximo. Neste dia, os fiéis sejam motivados a enfeitar suas casas com 
um pano branco, lembrando a Eucaristia.  

- Na Sexta-feira da Paixão, às 15h, sejam feitas, em todas as Igrejas matrizes, a 
Ação Litúrgica da Morte do Senhor. Omita-se o ósculo da cruz, substituindo-o por 
um breve silêncio e inclinação da cabeça, no momento da Adoração. Indicamos a 
prece 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 atual pandemia;  
fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos; 
e inspirados os que se dedicam à pesquisa de vacinas cada vez mais eficazes. 

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. 

 



 
 
 

 
Cúria Metropolitana de Juiz de Fora  

Av. Barão do Rio Branco, 4516 
Alto dos Passos, Juiz de Fora - MG 

- Nas portas, varandas ou janelas das casas, a cor do tecido deve ser o vermelho, 
podendo estar acompanhado por uma cruz ou crucifixo, recordando a morte 
redentora de Cristo, o sangue derramado em nosso favor, para a nossa salvação. 
Assim permaneça até antes da Vigília Pascal, quando deve ser substituído por 
decoração branca, homenageando a ressurreição do Senhor. 

- Celebre-se, em todas as Igrejas matrizes, a Solene Vigília Pascal, como de 
costume, após o anoitecer do Sábado Santo. Segundo o decreto da Congregação 
para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, "[...] omite-se o acender do 
fogo, acende-se o círio e, omitindo a procissão, segue-se o precônio pascal 
(Exsultet). Segue-se a 'Liturgia da Palavra'. Para a 'Liturgia batismal', apenas se 
renovam as promessas batismais (cf. Missal Romano, pág. 288, n. 46). Segue-se 
a 'Liturgia eucarística'.” 

DOMINGO DA PÁSCOA 

- Neste dia, peço que haja ao menos uma Missa com participação presencial do 
povo em cada paróquia. Se o pároco achar conveniente, pode abrir outros 
horários, sempre respeitando os limites determinados pela Prefeitura local.  

- Toquem-se os sinos festivamente neste domingo, quantas vezes achar por bem, 
anunciando as alegrias pascais.  

CONFISSÕES E DEMAIS ATIVIDADES 

- As Confissões Sacramentais continuam suspensas, a não ser em casos muito 
especiais a critério do pároco, tomadas as medidas necessárias de proteção. O 
fiel procure fazer seu ato de contrição sincero diante de Deus e busque o 
Sacramento da Reconciliação tão logo passe este tempo de provação. Também 
não sejam realizadas as tradicionais encenações da Paixão de Cristo, que 
reúnem grande número de pessoas e, portanto, podem a elas levar perigo. 

Que Deus nos abençoe. São medidas dolorosas, porque nós gostaríamos que 
todos pudessem participar intensamente da Semana Santa, mas a realidade nos 
obriga a outra decisão. Peço aos padres e diáconos que incentivem o povo a, 
além de celebrar internamente, em seus lares, estes santos mistérios da Paixão, 
Morte e Ressurreição do Senhor, deem também sinais externos da sua fé e da 
sua participação nesta Semana Maior.  

Envio a todos a minha bênção, a minha solidariedade, a minha proximidade como 
pastor arquidiocesano. Neste momento, unamos os nossos sofrimentos de não 
poder participar mais intensamente das celebrações litúrgicas aos sofrimentos de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e celebremos, com alegria, a Páscoa do Senhor.  
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A pandemia continua, mas muito mais forte do que ela é a força da ressurreição 
do Senhor: a luz benfazeja, a salvação redentora, a vida que renasce. Sejamos 
alegres, não permitamos que a tristeza invada o nosso coração. É hora de 
sacrifício, mas não é hora de tristeza. Que a Páscoa nos traga a sublime alegria 
espiritual e anunciemos para todos que a morte não tem poder, que a vida brilhou 
para sempre com a ressurreição do Senhor.  

Feliz Páscoa! 

Dom Gil Antônio Moreira 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora 

25 de março de 2021, Solenidade da Anunciação do Senhor. 

 


