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ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DA  

SEMANA SANTA 2022 

Ao Reverendo Clero e ao Povo de Deus, 

Tendo passado a pior fase da pandemia da Covid-19, graças à ampla adesão da 
população brasileira às vacinas, e amparados pelo Poder Público, que flexibilizou 
quase que totalmente as regras sanitárias que impediam a ocupação completa dos 
templos e a realização de atividades religiosas, venho alegremente indicar como 
procederemos na Semana Santa de 2022. 

As medidas aqui anunciadas levam em consideração os protocolos do Programa Juiz 
de Fora pela Vida e do Plano Minas Consciente. Para as paróquias dos municípios 
onde haja programas próprios, cada pároco deve observar o que as autoridades 
municipais estão indicando. 

Em consonância com a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos, que este ano não ofereceu orientações específicas tendo em vista a 
experiência que as Conferências Episcopais adquiriram nos últimos dois anos, 
convidamos todos a atitudes prudentes, evitando gestos e comportamentos que sejam 
potencialmente arriscados a si e a outrem. 

OCUPAÇÃO DAS IGREJAS 

Seguindo as orientações das autoridades sanitárias, já podemos ocupar 100% da 
capacidade de nossas igrejas. Aos sacerdotes cabe aconselhar que não compareçam 
às celebrações aqueles fiéis que apresentem quaisquer sintomas que se assemelhem 
à infecção pelo novo coronavírus.  

CONFISSÕES 

Está autorizada a promoção de mutirões de confissão nas paróquias, ficando a critério 
dos párocos e administradores paroquiais sobre a sua realização. No momento do 
atendimento pessoal, é importante que o padre e o penitente evitem contato muito 
próximo, podendo lançar mão das máscaras para se sentirem mais à vontade.  

PROCISSÕES 

Depois de dois anos sem as tradicionais procissões, alegro-me em anunciar que em 
2022 essa piedosa tradição da Semana Santa tomará novamente as ruas das cidades 
de nossa Arquidiocese. Em consonância com os protocolos do Plano Minas Consciente 
e do Programa Juiz de Fora pela Vida, o uso da máscara está dispensado. Aqueles 
que preferirem utilizá-la, contudo, estejam à vontade para fazê-lo. 
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MISSA DO CRISMA 

A Missa dos Santos Óleos, que reúne todo o Clero Arquidiocesano na Quinta-feira 
Santa, está confirmada e será realizada presencialmente no dia 14 de abril, às 9h, na 
Catedral Metropolitana de Juiz de Fora. Convoco todos os padres e diáconos a 
utilizarem a estola sinodal, lembrando que estamos na segunda fase do II Sínodo 
Arquidiocesano. Na ocasião, ainda recordaremos com satisfação os 60 anos da 
elevação de nossa Igreja Particular à categoria de Arquidiocese e sede da Província 
Eclesiástica. 

LAVA-PÉS E BEIJO NA CRUZ 

À noite de Quinta-feira Santa tem início o Tríduo Pascal. Durante a Missa da Ceia do 
Senhor está autorizada a realização do rito do Lava-pés e da procissão com o 
Santíssimo Sacramento.  

Na Sexta-feira da Paixão, às 15h, quando é feita, em todas as Igrejas matrizes, a Ação 
Litúrgica da Morte do Senhor, tenhamos a cautela de omitir o ósculo da cruz, 
substituindo-o por um breve silêncio e inclinação da cabeça, no momento da Adoração.  

PEDIDO DE ORAÇÃO 

No documento enviado aos bispos e às Conferências Episcopais sobre as celebrações 
da Semana Santa 2022, a Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos 
Sacramentos recordou o pedido frequente do Santo Padre a rezar pedindo a Deus o 
dom da paz para a Ucrânia e em muitos outros países do mundo.  

Neste sentido, a celebração da Paixão do Senhor, da Sexta-feira Santa, a liturgia nos 
convida a elevar a Deus a nossa súplica pela Igreja e pelo mundo inteiro. Na Oração 
Universal invocaremos o Senhor pelos poderes públicos (IX oração) para que lhes dirija 
o espírito e o coração para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade, e 
por todos os que sofrem provações (X oração) para que se alegrem em suas 
provações com o socorro da misericórdia do Senhor.  

Desejo que a celebração da Páscoa leve a todos a esperança que só vem da 
ressurreição do Senhor. 
 

Juiz de Fora, 7 de abril de 2022. 

Dom Gil Antônio Moreira 
Arcebispo Metropolitano de Juiz de Fora 


