
 

 

 

 
 

DIOCESE DE NAZARÉ 
 

ORIENTAÇÕES PARA A SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI 
 

Caros padres, diáconos, religiosos(as), seminaristas e Povo Santo de 
Deus da Diocese de Nazaré. 
 

Na Solenidade de Corpus 
Christi, a ser celebrada no próximo dia 
3 de junho de 2021, quinta-feira, 
damos testemunho público de nossa 
fé na presença real de Jesus na 
Eucaristia. Festa da fé, da alegria, da 
esperança e da unidade. Este ano, 
contudo, nesse feriado e dia de 
preceito, teremos que nos adaptar a 
esta situação de pandemia.  

Em toda a Diocese de 
Nazaré, as celebrações na 
Solenidade de Corpus Christi seguem igual aos atuais finais de semana: 
de forma virtual, sem a presença dos fiéis, somente o celebrante com as 
equipes de liturgia. Podem ser celebradas várias Missas, com transmissão 
pelas redes sociais. Não é permitida carreata com o Santíssimo Sacramento. 
Após uma das Missas, aconteça um momento de adoração ao Santíssimo 
Sacramento, com a possibilidade de uma pequena Procissão Eucarística no 
interior da própria Igreja ou em um carro ornamentado pelas principais ruas e 
bairros de cada cidade. Somente o carro ornamentado com o Santíssimo 
Sacramento, sem a presença de outros veículos motorizados, nem mesmo 
com a Pascom, encerrando com a bênção do Santíssimo Sacramento na 
Igreja. A Santa Missa e a procissão eucarística devem ser celebradas com 
intensa fé, pedindo ao Senhor que nos liberte desta pandemia.  

O Senhor Jesus presente na Eucaristia deve ser levado, com toda 
dignidade, num carro ornamentado, pelas ruas do território paroquial. Seja o 
povo convidado para a passagem do Santíssimo Sacramento na própria casa, 
tendo sua frente preparada com toalha branca, vela acesa, flores etc., sempre 
com toda a segurança e de acordo com as recomendações das autoridades 
sanitárias. Tudo seja preparado com zelo, de acordo com a vida e missão de 
cada comunidade eclesial, neste tempo de pandemia.  

Continuemos unidos na mesma fé e esperança, testemunhando ao 
mundo a certeza da nossa fé: Jesus está conosco na Eucaristia!  

 
 

Nazaré da Mata, 29 de maio de 2021. 
 

 
 

Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena 
Bispo Diocesano de Nazaré 

 


