
DIOCESE DE NAZARÉ  
      CÚRIA DIOCESANA  
 

 
ORIENTAÇÕES DAS CELEBRAÇÕES EM TEMPO DA COVID-19 

DE 1º a 25 DE ABRIL DE 2021 
  

 A todo o clero e povo de Deus, 
 

Considerando o Decreto nº 50.470, do Governo do Estado de Pernambuco, de 

26/03/2021, e o novo Plano de Convivência, para os dias de 01 a 25/04/2021, 

orientamos: 
 

1. De 1º a 25 de abril, as celebrações presenciais respeitarão os 30% da capacidade do 

templo, até o limite de 100 pessoas; 

2. Horários das celebrações: de segunda a sexta-feira, das 5h às 20h, e nos finais de 

semana e feriados, das 5h às 17h. Os templos estejam abertos para oração pessoal e 

adoração ao Santíssimo. Os atendimentos individuais (Confissões, Unção dos 

Enfermos e aconselhamentos) estão permitidos com as normas sanitárias. A Cúria 

Diocesana e as secretarias paroquiais funcionarão nos horários de costume; 

3. A Liturgia da Semana Santa, em tempo de pandemia, segue as orientações já 

publicadas no nosso comunicado de 17/03/2021; 

4. A Missa dos Santos Óleos, com a presença restrita do clero, seminaristas e pascom, 

na Catedral Diocesana, dia 01/04, quinta-feira santa, às 8h; 

5. As celebrações do Tríduo Pascal terão a presença dos fiéis, respeitando o percentual e 

os horários determinados: 

 Missa Ceia do Senhor: 01/04, quinta-feira santa, não é feriado, entre 16h e 20h, 

sem o rito do Lava-pés nem transladação nem exposição no ostensório do 

Santíssimo Sacramento; 

 Celebração da Paixão: 02/04, sexta-feira Santa, feriado, entre 15h e 17h, 

acrescentando na Oração Universal a X pelos afetados da COVID-19, com texto 

próprio já devidamente comunicado, seguindo a adoração da cruz sem o beijo 

(ajoelhando-se ou inclinando-se) e, no final, a Coleta para os Lugares Santos;  

 Vigília Pascal: 03/04, sábado santo, entre 15h e 17h, sem acender o fogo, 

acende-se o círio, proclama-se a páscoa, faz-se cinco leituras, renovação das 

promessas batismais e segue-se a “Liturgia Eucarística”; 

 Domingo da Páscoa: 04/04, entre 5h e 17h (missas e batizados). 

6. Os sacramentos do Batismo, do Matrimônio e da Crisma serão celebrados de acordo 

com os mesmos critérios para a Celebração da Eucaristia: horários e percentual de 

participação dos fiéis; 

7. Seguir cuidando da vida. Existem muitas pessoas necessitadas. Reforçar as diversas 

ações solidárias nas paróquias e organismos diocesanos; 

8. A “Coleta da Solidariedade” será realizada no domingo de Pentecostes: 23/05. 
 

Envio a todos a minha bênção e a minha proximidade, como pastor diocesano. 

Neste momento, unamos os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Nosso Senhor Jesus 

Cristo e celebremos a Páscoa do Senhor. A pandemia continua, mas muito mais forte do 

que ela é a força da ressurreição do Senhor. A todos uma Santa Páscoa! 

 

Nazaré da Mata, 29 de março de 2021 

 

  

Dom Francisco de Assis Dantas de Lucena 

Bispo Diocesano de Nazaré 
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