
 

 

ORIENTAÇÕES PARA A SEMANA SANTA 2022 

 

 

A Arquidiocese de São Salvador da Bahia, desde o começo da pandemia da Covid-19, 

tem seguido os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades com a missão de 

preservar a vida, tanto dos ministros ordenados, quanto dos fiéis. 

 

Estamos passando por um período de melhoria com o avanço da vacina, mas ainda 

precisamos estar atentos, pois muitos irmãos e irmãs ainda estão perdendo a vida por 

causa do novo corona vírus. 

 

Por isso, orientamos os padres e diáconos a prestarem atenção aos protocolos vigentes 

no Estado da Bahia e em cada município da Arquidiocese, a fim de que as celebrações 

ajudem os fiéis a participar com segurança e devoção da Grande Semana, pois nela “a 

Igreja celebra os mistérios da salvação, levados a cumprimento por Cristo nos últimos 

dias da sua vida, a começar pelo seu ingresso messiânico em Jerusalém” (Carta 

Circular Paschalis Sollemnitatis, sobre a Preparação e Celebração das Festas Pascais, 

n. 27). 

 

Levando em consideração a situação da pandemia, hoje, em Salvador, Lauro de 

Freitas, Itaparica, Vera Cruz e Salinas da Margarida, apresentamos as seguintes 

orientações, considerando o Decreto n. 21.234 de 08 de março de 2022, do 

Governador do Estado da Bahia, em vigor do período de 09 a 18 de março de 2022. 
 
 

DOMINGO DE RAMOS – 10 de abril 
 

 - A procissão de Ramos poderá acontecer caso os decretos das autoridades 

permitam. Por isso, orientamos que cada padre esteja atento às orientações dadas aqui 

em Salvador, em Lauro de Freitas, Itaparica, Vera Cruz e Salinas da Margarida. 

 

 - Não sendo possível a Procissão de Ramos fora da igreja, o Missal Romano 

apresenta a Segunda Forma ou entrada solene, que consiste em: 

 

• Os fiéis se reúnem à porta da igreja ou no seu interior, trazendo ramos nas 

mãos. O sacerdote, os ajudantes e uma delegação de fiéis dirigem-se para um 

ponto da igreja, fora do presbitério, de onde o rito possa ser visto pela maioria 

dos fiéis 

 

• Realiza-se a bênção dos ramos e a proclamação do Evangelho da entrada de 

Jesus em Jerusalém. Depois do Evangelho, o sacerdote com os ministros e a 

delegação de fiéis dirige-se processionalmente pela igreja até o presbitério. 



 

 

• sacerdote saúda o altar, dirige-se para a cadeira presidencial, omitindo os ritos 

iniciais, diz a oração do dia da Missa, prosseguindo como de costume. 

 

MISSA DO CRISMA E DA RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS 

SACERDOTAIS – 14 de abril 
 

 - todos os presbíteros da Arquidiocese são convidados a participar da 

Celebração Eucarística, dia 14 de abril, na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, 

às 8h30min. 

 

 - os diáconos, religiosos e leigos serão convidados através da Secretaria de 

Pastoral da Arquidiocese. O Decreto do Governo do Estado n. 21.234, em vigor até o 

próximo dia 18 de março, autoriza 50% da capacidade total do local, com o controle 

dos fluxos de entrada e saída nas dependências do local, de modo a evitar 

aglomerações, respeitando os protocolos sanitários estabelecidos, especialmente o 

distanciamento social adequado e o uso de máscaras. 

 
MISSA VESPERTINA DA CEIA DO SENHOR – 14 de abril 
 

 - é possível realizar o Lava-pés; os que para isso forem escolhidos 

permanecerão usando a máscara; não se beija o pé. 

 
SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO DO SENHOR – 15 de abril 
 

 - o ato de adoração na Cruz através do beijo é limitado apenas ao celebrante. 

 
VIGÍLIA PASCAL – 16 de abril 
 

 - na medida do possível, prepare-se fora da igreja, em lugar conveniente, a 

fogueira para a bênção do fogo novo, mas com o cuidado para não aglomerar grande 

número de fiéis. 

 
DOMINGO DA PÁSCOA NA RESSURREIÇÃO DO SENHOR – 17 de abril 
 

 - Celebre-se conforme as rubricas do Missal Romano observando-se as 

orientações de cada município e também da nossa Arquidiocese, pois ainda estamos 

em pandemia. 

 

 

 

 



 

 

 
OITAVA DA PÁSCOA – 17 a 24 de Abril 

 

 - A Liturgia da Igreja nos orienta que a celebração da Solenidade da Páscoa 

prolonga-se por oito dias seguidos: “Os oito primeiros dias do Tempo Pascal formam a 

Oitava da Páscoa e são celebrados como solenidades do Senhor” (Normas Universais do 

Ano Litúrgico e Calendário Romano Geral, n. 24). Por isso, somos chamados a celebrá-

los como se fosse um único dia, porque “Este é o dia que o Senhor fez para nós” (Sl 

118). Temos, portanto, nesses dias, uma boa oportunidade de celebrar a Oitava da Páscoa 

em nossas comunidades paroquias, prolongando assim, o júbilo da Ressurreição do 

Senhor.  

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

1- A Coleta Nacional da Solidariedade acontecerá no dia 10 de abril de 2022, 

Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. 
 

60% da coleta ficarão à disposição do Fundo Diocesano da Solidariedade. 
 

40% da coleta são destinados para o Fundo Nacional de Solidariedade, através das 

Cúrias Diocesanas. 

 

2- A coleta para os Lugares Santos será realizada dia 15 de abril de 2022, Sexta-

Feira Santa e entregue integralmente na Cúria Arquidiocesana, que fará o repasse à 

Nunciatura Apostólica. 
 

 

Salvador, 15 de março de 2022. 

 

 

 

 

Bispo Auxiliar 

     


