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Caçador, 02 de junho de 2020. 

 

Orientações para a Celebração da Solenidade de Corpus Christi 

 

A solenidade do Corpo e Sangue de Cristo é a celebração que aprofunda o grande dom 

da presença real de Jesus Cristo no sacramento da Eucaristia, alimento para nossa fé e 

esperança de vida em Deus. É importante recordar três elementos ou atitudes que 

constituem a forma de celebrar esta solenidade: o reunir-se comunitariamente em torno 

do Senhor, o estar em pé diante dEle, do seu lado, e assim, estarmos juntos; o caminhar 

com o Senhor, isto é, a procissão; o ajoelhar-se diante do Senhor, a adoração, a 

glorificação e a alegria pela sua proximidade.1 

Tendo presente o sentido da celebração acima exposto e o contexto de distanciamento 

social que estamos vivendo, que nos impede de reunirmo-nos em comunidade e organizar 

as tradicionais procissões deste dia, após reunião com a Comissão Diocesana de Liturgia, 

orientamos o que segue:  

● Celebrar no ambiente familiar esta Solenidade, através do roteiro “Celebração 

Dominical – Igreja Doméstica” elaborado pela Comissão Diocesana de Liturgia. 

Que se privilegie a parte da manhã da Quinta-feira de Corpus Christi, sobretudo, 

um momento antes da refeição do meio dia; 

● Contribuir com a campanha “É tempo de cuidar”, fazendo doação de alimentos, 

roupas ou outros itens, realizando este gesto eucarístico neste dia na sua 

comunidade ou em lugares de coleta determinados pelas próprias comunidades, 

de acordo com cada realidade; 

● Vivenciar espiritualmente este dia, através da prática da meditação e 

contemplação, principalmente da Palavra proclamada na celebração, e pela prática 

das devoções particulares; 

● Celebrar a Santa Missa na Igreja matriz, sem a presença da comunidade reunida, 

podendo transmiti-las pelas redes sociais, como tem sido feito; 

                                                           
1 J. Ratzinger, Teologia da liturgia, p. 451 

mailto:mitradiocesana@diocesedecacador.org.br


● Realizar na Igreja matriz momentos de adoração e bênção, abertos ao povo, diante 

do Santíssimo Sacramento exposto, respeitando as normas sanitárias, o uso do 

álcool em gel e da máscara, evitando a aglomeração de pessoas. Esta exposição e 

bênção podem ser feitas no Átrio da Igreja, sendo concluída com a Bênção solene, 

conforme o gesto do Papa Francisco em 27/03/2020. Transmitir também estes 

momentos pelas redes sociais.  

● Organizar para que as comunidades dos bairros e do interior preferencialmente 

participem dos momentos de adoração na Igreja Matriz, conforme escalas de 

horários e de participantes, seguindo as normas acima descritas. 

● Pode-se também, onde for oportuno, organizar um tempo de exposição e adoração 

do Santíssimo nas comunidades dos bairros e do interior. Nesse caso, a exposição 

do 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.  Ter sempre os cuidados 

para não haver aglomerações e para seguir as normas sanitárias para este tempo 

de pandemia. Recordamos que a bênção do Santíssimo só poderá ser feita pelos 

ministros ordenados.  

● Evitar passeios com o Santíssimo Sacramento exposto, pois tais práticas não se 

caracterizam como procissão, visto que não contam com a presença física dos fiéis 

em caminhada com o Senhor.  

● Nas situações de dúvida ou maiores esclarecimentos, dirigir-se diretamente ao 

Bispo Diocesano. 

Celebremos com dignidade este dia santo diante das possibilidades que nos são dadas, 

sem perder o zelo para com o Sagrado. Recordemos a profunda adoração e respeito pelo 

Corpo e pelo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que tinha São Francisco de Assis, 

nosso padroeiro: “abrasava-se com o fervor de todas as medulas para com o sacramento 

do Corpo do Senhor, considerando com a maior estupefação aquela amável dignidade e 

digníssima caridade.” 

 

 

Com estima e carinho, nosso fraterno abraço.  

 

 

 

 

Pe. André Juliano de Souza 

Comissão Diocesana de Liturgia 

 

 

Dom Frei Severino Clasen 

Bispo Diocesano de Caçador 

 
 


