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Chapecó, 22 de maio de 2020. 
 

CORPUS CHRISTI 
 

Orientações e normas pastorais 
 

1- Referente aos momentos celebrativos 

• As missas sejam celebradas de forma não presencial, de acordo com todas as normas sanitárias, apenas 

no interior das igrejas. Se possível, sejam transmitidas pelos meios de comunicação. Não são permitidas 
missas campais e procissões de rua.  

• A exposição e adoração do Santíssimo seja feita nas igrejas e, se possível, transmitidas pelos meios de 

comunicação.  

• Orienta-se colocar o altar da adoração próximo à porta de entrada da igreja. A bênção poderá ser efetuada 

no átrio da igreja, repetindo o gesto do Papa, enquanto os sinos poderão ser tocados.  

• Onde for possível, pode-se motivar para que as pessoas passem de carro na frente da igreja e recebam a 

bênção do Santíssimo. É importante que a equipe paroquial e o conselho definam um tempo determinado 

para esta ação.  

• Recordamos que a bênção do Santíssimo só poderá ser feita pelos ministros ordenados. 

• Nas comunidades do interior e nos bairros das cidades, pode-se organizar um tempo de exposição e 

adoração do Santíssimo. A exposição do Santíssimo, cibório com as hóstias consagradas, deverá ser feita 

por um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. É preciso definir o horário em que as pessoas 

poderão ir fazer o seu momento de adoração e seu gesto concreto. Ter sempre os cuidados para não haver 

aglomerações e para seguir as normas sanitárias para este tempo de pandemia. 

• Não se deve fazer carreata, nem transportar o Santíssimo pelas ruas. A liturgia da Igreja não prevê tal 

modo de culto eucarístico. 
 

2- Referente ao gesto concreto 

• Neste ano nosso tapete para acolher Jesus Eucarístico será expresso por meio do gesto da partilha. Algo 

realizado tantas vezes por Ele e hoje repetido por nós. 

• Recomenda-se, portanto, que todas as paróquias organizem ou fortaleçam as campanhas de alimentos, 

materiais de higiene e roupas, como gesto concreto de amor a Jesus Cristo Eucarístico. 

• É importante que esta ação seja bem motivada pelos meios de comunicação. Também se faz necessário 

definir e organizar os pontos de coleta.  

• Tudo o que for arrecadado deverá ser destinado a entidades beneficentes e famílias em vulnerabilidade 

social. 
 

Em intensa espiritualidade eucarística supliquemos as graças do Senhor para enfrentar enquanto Povo de 

Deus, este doloroso e difícil momento, sem perder a fé e a esperança que nos identificam como cristãos.  

  

 

                                                                                     

 

Dom Odelir José Magri, MCCJ 

Bispo Diocesano de Chapecó 

http://www.diocesechapeco.org.br/

