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ORIENTAÇÕES SEMANA SANTA - 2022 

A vós, graça e paz da parte  

daquele eu é, que era e quem vem.  
(cf. Ap 1,4) 

 

Irmãos párocos, 

Coordenadoras e coordenadores das Comunidades 

 

Paz e Bem! 

 O caminho quaresmal nos conduz ao Domingo de Ramos e ao Tríduo Santo. 

Celebraremos com fé e devoção os mistérios da morte e ressurreição de Jesus Cristo. 

As celebrações da Semana Santa deste ano nos possibilitam a participação presencial e 

as manifestações de fé pelas ruas das nossas cidades. Para o bem de todos, alguns cuidados são 

necessários: 

1. Continuamos com o uso da máscara nas nossas celebrações, bem como com o 

álcool; 

2. A saudação da paz, dando-nos as mãos, continua omitida na celebração Eucarística; 

3. Na adoração da cruz na Sexta-feira da Paixão, teremos os cuidados necessários, 

evitando o beijo da imagem; 

4. Receberemos o Corpo do Senhor na mão. 

5. As procissões e manifestações religiosas da Semana Santa nas ruas, ajudam a 

perceber a beleza e a esperança que Jesus oferece. 

Na Semana Santa teremos duas coletas. Pedimos que lembrem os fiéis: 

1. A Coleta da Solidariedade no Domingo de Ramos, o gesto da Campanha da 

Fraternidade; 

2. A Coleta para os Lugares Santos da Terra Santa na Sexta-feira da Paixão. Esta 

poderia ser realizada no momento da adoração da cruz. 

Pedimos que as celebrações sejam bem-preparadas e bem conduzidas para que todos 

possam fazer a experiência do mistério da Cruz e da Ressurreição. 

Uma abençoada Semana Santa e que o Ressuscitado nos ajude a ofertar as dores e 

sofrimentos das irmãs e irmãos, e reavive em nós o desejo de servir com alegria. 

A Senhora da Imaculada Conceição, nos assista, nos guarde e rogue por nós. 

 

Manaus, 03 de abril de 2022. 

5º Domingo da Quaresma 
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