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ORIENTAÇÕES PARA A SEMANA SANTA 2022 

 

Aos irmãos no presbitério e a todo povo de Deus. 

 

Aproximando-se das festas pascais do ano da graça do Senhor de 2022, como 

Igreja Particular, somos convidados ainda mais a, neste tempo sacrossanto da celebração 

dos mistérios de nossa salvação, unirmo-nos em oração pela paz, pela nossa diocese que 

vivencia este período de vacância e pelas necessidades espirituais e temporais do clero e 

do povo de Deus. A oração incensante pela eleição de nosso novo bispo seja sempre 

recordada por todos, especialmente nestes dias. 

Na igreja catedral, por ocasião da Páscoa do Senhor, nos reunimos anualmente 

para a missa crismal, celebração em que é consagrado o óleo do crisma e abençoados os 

óleos dos catecúmenos e dos enfermos e em que os presbíteros renovam as promessas 

realizadas no dia da ordenação. Pastores e fiéis, unidos ao bispo e congregados na fé, 

manifestam a unidade do Corpo de Cristo, a Igreja. Esta celebração será antecedida pela 

celebração penitencial do clero, no dia 13 de abril às 15h na Capela dos Apóstolos no 

Centro Diocesano de Pastoral. Às 19h, preside a solene liturgia da missa crismal sua 

Excelência Reverendíssima Dom André Vital Félix da Silva, SCJ, bispo diocesano de 

Limoeiro do Norte. Pedimos aos párocos que motivem a participação dos fiéis nesta 

celebração para que nossa Igreja particular esteja toda representada e com verdade 

manifeste a unidade e a comunhão que há entre o clero e fiéis.  

Considerando a atenuação da pandemia e a experiência que adquirimos neste 

últimos anos, neste ano de 2022 poderemos, de modo adequado, celebrar a Semana Santa 

conforme as normas rituais contidas nos livros litúrgicos. Recomendamos somente que, 

na Ação Litúrgica da Paixão do Senhor, o gesto do beijo na adoração da cruz seja 

reservado apenas ao presidente da celebração e os demais sacerdotes que tomam parte na 

celebração e os fiéis, ao se aproximarem para venerar a santa cruz, devem realizar 

genuflexão ou reverência profunda.  

Pedimos ainda aos párocos que motivem os fiéis para, com generosidade, 

participarem da coleta da solidariedade promovida pela CNBB por ocasião da Campanha 

da Fraternidade, a ser realizada no Domingo de Ramos, dia 10 de abril. Na Sexta-feira 

Santa, dia 15 de abril, a Igreja realiza uma coleta para os lugares santos com o objetivo 

de ajudar na manutenção da evangelização na Terra Santa, naqueles lugares onde Jesus 

viveu. De igual modo, os fiéis são convidados a colaborem. 

Por fim, desejo a todos que celebrem com fé e piedade o sagrado tríduo pascal, 

para que nos tornemos em espírito e verdade pessoas renovadas pela graça pascal. A 

todos, desde já, meus votos de uma feliz e abençoada páscoa do Senhor Ressuscitado, que 

a sua luz, acesa na noite santa, chegue a todos os recantos de nossa diocese.  

 

Pe. Francisco Moreira Otaviano  

Administrador Diocesano 


