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DECRETO 

 

 SOBRE AS CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA EM 2020 

 
 

 

 

CONSIDERANDO a situação de pandemia em relação ao “novo 

Coronavírus”, que o mundo atravessa e, visando resguardar a segurança do povo, em 

vista do bem comum; 

 

CONSIDERANDO o disposto no Decreto (Em tempo de Covid-19), 

Protocolo n.º 153/20, expedido pela Congregação para a o Culto Divino e a Disciplina 

dos Sacramentos, lavrado por Sua Eminência, Cardeal Robert Sarah, em 19 de março 

de 2020; 

 

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 n.º 6.072, de 21 de março de 2020, que 

declarou estado de calamidade pública em todo o território do Estado do Tocantins 

afetado pela COVID-19 (novo Coronavírus); 

 

Tendo ponderado todas essas motivações decidi expedir o presente 

 

  

DECRETO DE INSTRUÇÕES PARA AS CELEBRAÇÕES DA SEMANA SANTA DO ANO 

DE 2020 

 
Art. 1.º: Domingo de Ramos: Deverá ser celebrado sem as procissões de 

costume, sem a presença do povo, conforme orientação dos órgãos civis.  

DECRETO  N°  005/2020 

REGISTRO N°  010/2020 
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Art. 2.º: Missa do Santo Crisma e da Unidade: A Missa da Unidade será 

adiada para uma data oportuna, que será comunicada posteriormente. 

 

Art. 3.º: Quinta-feira Santa: Na Paróquia da Catedral de Nossa Senhora 

das Mercês e demais Paróquias, na medida do possível, os sacerdotes da paróquia 

podem concelebrar a Missa na Ceia do Senhor; concede-se, a título excepcional, a 

todos os sacerdotes a faculdade de celebrar neste dia, em lugar adequado, a Missa sem 

o povo. O lava-pés, já facultativo, omite-se. No término da Missa na Ceia do Senhor, 

omite-se a procissão e o Santíssimo Sacramento seja conservado no Sacrário. Os 

sacerdotes que não tenham a possibilidade de celebrar a Missa, em vez dela rezarão as 

Vésperas (cf. Liturgia Horarum). 

 

Art. 4.º: Sexta-feira Santa: Nas Paróquias, os Párocos celebrem a Paixão 

do Senhor, sem a presença física dos fieis. Na oração universal, acrescente-se a 

seguinte intenção especial: Pelos doentes, pelos defuntos e por aqueles que sofreram 

alguma perda. “Oremos, irmãos e irmãs, por todos os enfermos em decorrência da 

pandemia do Coronavírus em todo o mundo, bem como todos os que já faleceram, e 

por todos aqueles que perderam seus entes queridos nesse momento de tribulação. 

Oração: Deus eterno e todo-poderoso, conceda o alívio e cura a todos os doentes 

infectados pelo novo Coronavírus, anime os que deles cuidam, aso falecidos dê o 

repouso eterno e brilhe para eles a Vossa luz. Aos que sofrem a dor da perda sejam 

consolados com a certeza de que um dia nos encontraremos todos em Vossa casa. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém”! (cf. Missal Romano, pág. 255, n. 12). 

 

Art. 5.º: Vigília Pascal: A Vigília Pascal será celebrada apenas nas 

Catedral e nas Paróquias, obedecendo as normas sanitárias. Para o “Início da vigília 

ou Lucernário” omite-se o acender do fogo, acende-se o círio e, omitindo a procissão, 

segue-se o precônio pascal (Exulte). 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”. Aqueles que não podem de modo 

nenhum unir-se à Vigília Pascal celebrada na igreja, rezam o Ofício de Leituras 

indicado para o Domingo de Páscoa (cf. Liturgia Horarum). 

 

Art. 6.º: Domingo de Páscoa: Seguem-se as missas como vem sendo 

celebradas, “sem o povo”, com a transmissão pelas redes sociais, conforme a 

conveniência e possibilidade. 

 

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

seja amplamente divulgado ao povo. 
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Continuemos em oração por toda a nossa Diocese, para que as nossas 

orações cheguem a Deus. Que Nossa Senhora das Mercês interceda por todas as 

pessoas que têm sofrido com essa pandemia e sejam encorajadas a viver esse momento 

difícil com a força da fé, a certeza da esperança e o fervor da caridade. Que a vivência 

do Tríduo Pascal no ajude a dar um sentido evangélico também a este momento de 

provação. 

 

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

 

Porto Nacional - TO, 23 de março de 2020. 

 

 

 

 
_______________________________ 

Dom Romualdo Kujawski 

Bispo Diocesano de Porto Nacional 

 

 

 
_______________________________ 

Pe. Heldeir Gomes Carneiro 

Chanceler Diocesano 

 


