Vitória, 18 de maio de 2020.

Circular: Corpus Christi 2020

Considerando as tradições da Solenidade de Corpus Christi e o atual contexto da
pandemia de COVID-19 com suas consequências, e após conversa com o senhor
Arcebispo Dom Dario Campos, fazemos os seguintes encaminhamentos:
I)
MISSA SOLENE NA CATEDRAL METROPOLITANA DE VITÓRIA:
Acontecerá dia 11 de junho, às 9h. Na ocasião, acontecerá excepcionalmente, a bênção
dos Santos Óleos e a consagração do Óleo do Crisma. Também, a renovação das
promessas sacerdotais, como era previsto em Decreto anterior.
Orientações práticas:
 Os padres não estão “obrigados” à participação nessa ocasião. Contudo,
incentiva-se a presença dos menos vulneráveis e dos que desejam participar;
 Também não se deve motivar a participação dos paroquianos. Nem mesmo será
necessária a presença de representantes paroquiais para levar os Santos Óleos
às suas respectivas paróquias, como era o costume. Esta medida é para se evitar
grande aglomeração de pessoas;
 Os Santos Óleos serão colocados em frascos e, ao final da celebração,
distribuídos e entregues aos padres. Os que não puderem comparecer nessa
ocasião, poderão retirá-los posteriormente na secretaria da Catedral durante a
semana em horário comercial;
 Diáconos, religiosos (as), seminaristas sintam-se convidados para esta
Celebração, exceto os mais vulneráveis;
 Ao clero, trazer apenas túnica ou alva. A paramentação será no salão paroquial;
 Não haverá almoço organizado para o clero, contudo o cafezinho estará à
disposição no salão paroquial;
 Pede-se para observar todas as medidas de prevenção contra o CORONAVÍRUS;
 Toda a celebração será transmitida pelo YouTube e Facebook da Catedral (talvez,
também, pela TVE canal 2), além da Rádio América.
II)

MISSA E PROCISSÃO NAS PARÓQUIAS:

A fim de promover a participação dos padres pela manhã ,na Catedral, ou mesmo poder
acompanhar pelos meios de comunicação em espírito de comunhão com a Igreja
Particular, as missas e procissões nas paróquias deverão ocorrer exclusivamente no
período da tarde ou noite.

O Arcebispo Dom Dario também pede, excepcionalmente, para não confeccionar os
tradicionais tapetes de Corpus Christi, a fim de evitar aglomeração de pessoas e o
possível contato com materiais infectados pela COVID-19.
Sugestões práticas para a procissão de Corpus Christi em tempo de pandemia:
Conforme o Direito Canônico, neste dia é previsto sair com o Santíssimo Sacramento
pelas vias públicas, "para testemunhar publicamente a veneração para com a santíssima
Eucaristia (cân. 944). Para isso, recomenda-se organizar a procissão sem povo, apenas
com veículos, do seguinte modo:
 um carro para transportar o sacerdote com o Santíssimo e um outro equipado
de som amplificado para ajudar nos cantos, meditações e orações, por fim;
 um terceiro veículo disponível para recolher alimentos não perecíveis
e/produtos de limpeza e higiene para serem doados àquelas famílias cadastradas
no território paroquial ou paróquia vizinha. Preferencialmente, deve-se envolver
os jovens nessa ação;
 os paroquianos poderão acompanhar a procissão de suas casas e serem
incentivados a ornamentar as fachadas de suas residências com flores, toalhas,
velas...
 para que tudo isso aconteça bem, a Paróquia deverá preparar antecipadamente
o que for necessário e os paroquianos devidamente avisados e motivados;
 Deve-se observar a realidade pastoral de cada Paróquia e o momento atual
visando possíveis adaptações.

Sobre outros assuntos pastorais devemos aguardar novos comunicados. Para quaisquer
dúvidas nosso Departamento de Pastoral está atendendo pelo telefone, e-mail ou
pessoalmente. Aproveitamos para renovar nossos votos de saúde e paz.

Fraternalmente,

Pe. Renato Criste Covre
Coordenador Arquidiocesano de Pastoral

