
 
ORIENTAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI 

Considerando a prioridade da preservação da saúde e da vida como uma forma de amar  
e de adorar o Senhor, sejam, nas atuais circunstâncias, respeitadas todas as normas sanitárias. 

1. A Celebração da Santa Missa: 
— Somente no interior das igrejas.  
— Celebre-se com a restrição de pessoas conforme as orientações da Diocese. 
— Na medida do possível, use-se a transmissão pelos meios de comunicação. 
— Se necessário, celebrem-se mais Missas. 
— Não se façam celebrações campais. 

2. Exposição do Santíssimo, Adoração e Bênção: 
— Somente dentro das igrejas.  
— Mantenha-se a restrição de pessoas conforme dito acima. 
— A exemplo do gesto do Papa, a Bênção poderá ser dada no átrio da Igreja, com a intenção 

de abençoar toda a Paróquia. Enquanto isso, poderão soar os sinos. 
— Na medida do possível, use-se a transmissão pelos meios de comunicação. 
— Somente Ministros Ordenados poderão dar a Bênção. 

 Nas comunidades aonde o Ministro Ordenado não puder ir: 
− Os Ministros extraordinários da Comunhão sejam orientados para que façam 

um momento de Adoração (sem aglomeração de pessoas). 

3. A Procissão: 
— Não se fará procissão, nem no interior nem fora da igreja. 
— Não se promovam carreatas ou transporte do Santíssimo pelas ruas (a Igreja não prevê 

esta prática em suas normas para o Culto do Mistério Eucarístico fora da Missa). 

4. Em Família: 
— Incentivem-se Celebrações em Família, conforme roteiros que serão disponibilizados no 

portal da Diocese. 

5. Gesto concreto: 
— Incentivem-se e promovam-se a doação e a arrecadação de alimentos e roupas como sinal 

da doação que Jesus faz de si mesmo na Eucaristia. 
— Aproveite-se a oportunidade para uma catequese sobre o sentido eucarístico e de 

testemunho de fé encerrado no gesto concreto. 
— Prever local e horário para esse gesto. 
— Organizar o encaminhamento de tudo o que for arrecadado, às pessoas necessitadas, 

dentro ou fora da própria paróquia. 
 
Em nossas orações, supliquemos as graças do Senhor para sabermos viver este momento 

sem perder a fé e a esperança que nos identificam como cristãos. 

Tubarão, 22 de maio de 2020. 

 

 Dom João Francisco Salm 
 Bispo de Tubarão 


