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Desde meados de março de 2020, temos 

vivido uma situação imprevista em boa parte 

do nosso país e em diversas regiões do mun-

do: a pandemia de covid-19, uma nova varia-

ção do coronavírus. O risco de contaminação 

impôs a necessidade do isolamento social e a 

proibição de qualquer tipo de aglomeração.

Por isso, temos enfrentado também um 

desa�o na vivência e celebração da nossa fé, 

algo que fazemos em comunidade. Ainda que 

seja necessário rezar também sozinho, nossa 

fé é essencialmente comunitária: Deus nos 

chama como seu Povo, nos reúne como Igre-

ja, Corpo de Cristo, pela ação do Espírito San-

to.

Pelas mídias católicas, muitos �éis têm 

encontrado a possibilidade de rezar o Terço, 

fazer a adoração ao Santíssimo Sacramento e 

assistir à Santa Missa. Porém, se não podemos 

ir à igreja (templo) receber a Eucaristia ou 
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“Eles eram perseverantes no ensinamento 

dos apóstolos, na comunhão fraterna, 

na fração do pão e nas orações” 

(At 2, 42).



rezar com os irmãos de comunidade, Deus 

também nos chama a fazer uma experiência 

diferente nestes dias de recolhimento: a da 

oração em família, “Igreja doméstica”.

Cada família, formada por batizados e 

batizadas, é parte integrante da Igreja que 

somos todos nós. Sendo assim, se as circuns-

tâncias atuais exigem cuidado e recolhimen-

to, nós podemos e devemos continuar a cele-

brar a fé, rezando a Palavra de Deus em famí-

lia, em comunhão com a Igreja no mundo 

inteiro.

Essa experiência não quer substituir a 

celebração na comunidade ou paróquia: não 

é esta a intenção. Ela é uma experiência úni-

ca, com seu valor próprio diante da necessi-

dade atual! “A casa, enquanto espaço famili-

ar, foi um dos lugares privilegiados para o 

encontro e o diálogo de Jesus e seus seguido-

res com diversas pessoas” (DGAE 2019-2023, 

n. 73). Se não podemos ir à igreja, Cristo vem 

à nossa casa para nos tocar com a sua presen-

ça e a sua Palavra, assim como Ele fez diversas 

vezes ao longo da sua vida pública (Mt 8, 14; 

Lc 10, 38-42; Lc 19, 1-10).
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Os discípulos do Senhor, lembrando-se 

sempre daquela experiência no Cenáculo (o 

salão de uma casa), quando o Espírito Santo 

desceu sobre eles em Pentecostes (At 2,1-4), 

reuniam-se também nas casas para a escuta 

da Palavra de Deus, a comunhão eucarística, a 

oração e a partilha dos bens com os necessita-

dos.

A Igreja, constituída por famílias, deu um 

belo testemunho de fé nos primeiros séculos 

da sua história, quando a religião era perse-

guida pelo Império Romano e os cristãos se 

reuniam, primeiro nas casas das pessoas (At 2, 

46; 5, 42; 16, 15.40; 18, 7; 21, 16; 28, 30; Rm 

16, 5) e depois na “Casa da Igreja” (Domus 

Ecclesiae). A partir das comunidades peque-

nas, com poucos membros, esses primeiros 

cristãos atraíram muitas outras pessoas à vida 

nova em Cristo, iniciando-as à fé.

Hoje, temos outros desa�os pela frente, 

que também nos impedem de celebrar a fé 

nas igrejas paroquiais. Mas uma coisa é certa: 

Cristo está presente em nossas casas, em nos-

sas famílias, naqueles que trabalham para 

aliviar os sofrimentos causados pela pande-

mia, e em todas as realidades alcançadas 

pelas sementes do Evangelho!
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Por isso, neste momento único que estamos 

vivendo, nossa celebração da Semana Santa 

também terá uma forma especial no ano de 

2020. Não poderemos participar liturgias paro-

quiais �sicamente, apenas “virtualmente”. 

Porém, cada família poderá estar em comu-

nhão com o mistério celebrado em todos os 

dias da Semana Maior da nossa fé, rezando em 

casa os roteiros propostos neste subsídio prepa-

rado com muito carinho pela nossa Diocese da 

Campanha – MG.

Ao rezá-lo, cada família, “Igreja doméstica”, 

irá se unir à Igreja presente no mundo inteiro, e 

também à sua comunidade, paróquia e dioce-

se. Tão logo a pandemia passe, voltaremos 

todos às nossas comunidades, com renovado 

ardor, para participar alegremente de todas as 

celebrações do Ano Litúrgico.

Enquanto não podemos ir, Cristo vem às 

nossas casas! Nestes dias tão especiais da Sema-

na Santa, vamos rezar com muita fé, devoção e 

amor em nossas famílias! Façamos desta expe-

riência um momento de escuta da Palavra de 

Deus, oração e partilha dos bens com os mais 

necessitados! Unidos ao Cristo padecente na 

Cruz, esperamos com Ele experimentar as ale-

grias da Páscoa!
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Queridos irmãos e irmãs, 

Este ano de 2020 vai marcar nossa história 

como seres humanos e como Igreja. Talvez, 

desde o início do Cristianismo, não houve 

uma ocasião em que quase todo o mundo não 

celebrou em comum os dias mais importantes 

da fé cristã, a Semana Santa. A pandemia do 

novo corona-vírus (Covid-19) nos surpreen-

deu como uma tempestade inesperada e furi-

osa, parafraseando o Papa Francisco. E, por 

isso, não poderemos nos reunir nos próximos 

dias para celebrar, em comunidade, a nossa fé 

e reviver o mistério da paixão, morte e ressur-

reição de Nosso Senhor Jesus Cristo.

É certo que os padres e bispos celebrarão 

em nome de todo o povo a liturgia desta Sema-

na Maior. Todavia, os �éis não poderão com-

parecer. E como farão? Assistirão tudo pela 

televisão ou pela internet? Vão se contentar 

em assistir? Nossa Diocese da Campanha nos 

propõe um caminho diferente: celebrar a 

Semana Santa em família. 

Orientações Orientações 
PráticasPráticas
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Como? 
Eis aqui um roteiro e suas
necessárias orientações:

1. A Semana Santa em família não é uma Sema-
na Santa mais ou menos adaptada das cele-
brações litúrgicas que são realizadas na 
Igreja, neste tempo santo. É outra forma de 
rezar os mesmos mistérios, nas nossas 
casas, igrejas domésticas, e em família, 
comunidades eclesiais missionárias, reto-
mando aquela bonita prática dos primeiros 
cristãos.

2. Por isso, deve ser rezada em família, mas 
não a grande família. E sim a família que 
mora na mesma casa, sem convidar os 
outros, pois é momento de isolamento soci-
al. O local de reunião, neste mesmo cami-
nho, é a casa, o apartamento... na sala, na 
cozinha, ou na varanda, o local onde vive-
mos e que agora vai se tornar a nossa igreja 
doméstica, uma verdadeira casa de oração.

3. O convite deve ser feito a todos os moradores 
da casa, a todos os que habitam debaixo do 
mesmo teto. Mesmo aquelas pessoas da 
família que não vivem muito a sua fé devem 
ser convidadas, até aquelas que não vão à 
Igreja. Quem sabe será a oportunidade de 
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 uma nova catequese e uma reaproximação 

de Jesus e da sua Igreja.

4. Os encontros serão verdadeiras celebrações, 
mas de forma simples, como a Novena de 
Natal e o Círculo Bíblico. Precisam ser bem 
preparados. Devem ter um animador e 
alguns leitores.

5. É importante preparar o encontro com ante-
cedência: providenciar os símbolos, a 
Bíblia, as vela. Organizar o local da casa 
onde será feita a celebração naquele dia. 
Também é necessário combinar os leitores, 
marcar o Evangelho, aprender os cantos... 
combinar tudo antes, para sair da melhor 
maneira possível.

6. Todos os cantos sugeridos neste roteiro, esta-
rão disponíveis no nosso blog semanasan-
taemfamilia.blogspot.com. Baixá-los pode 
ser uma tarefa dos mais jovens, nativos 
digitais, que o fazem com maestria. 

7. Alguns encontros serão uma ceia: a quinta-
feira e o sábado. Por isso, será preciso pre-
parar o jantar com antecedência, deixar 
tudo ajeitado para que a celebração ocorra 
tranquilamente e atinja o seu objetivo. Lem-
bremos que a comida será parte da celebra-
ção, e não a celebração um adereço da comi-
da. 
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8. Com a facilidade da Internet, com certeza 
todos irão assistir as celebrações da sua 
paróquia, transmitidas pelas redes sociais. 
É importante este momento de unidade! 
Por isso, sugerimos que as celebrações deste 
roteiro sejam em horários diferentes, para 
que tenha o momento de assistir a 
celebração na TV ou na internet, e também 
o momento de rezar juntos, em família.

9. Os padres, através de suas diversas equipes, 
redes sociais e grupos de whatsapp devem 
divulgar este roteiro para todos os seus �éis. 
É um material digital, para ser baixado e 
usado no celular, tablet ou computador. Há 
um blog onde tudo estará disponível para 
todos. Ali poderão ser baixados o roteiro e as 
músicas para cada dia. Segue o link: 
www.semanasantaemfamilia.blogspot.com

Saibam que tudo foi preparado com muito 

carinho. As celebrações foram pensadas para 

nos fazer sentir o gosto do que não podemos 

ter agora, mas tão logo poderemos saborear, 

quando essa tempestade passar. Aproveitem 

tudo e rezem com muita fé. Com certeza, 

nossas casas e famílias não serão as mesmas 

depois que a pandemia terminar. Poderemos 

dizer, com toda certeza: minha casa é casa de 

oração.
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Equipe Organizadora:

Redação e Revisão:
• Pe. Daniel Menezes
• Gabriel Henrique
• Guilherme Portugal
• Pe. Jean Poul 
• Pe. Jean Steferson
• Pe. José Roberto
• Pedro Henrique Mendonça
• Rosana Tavares
• Sandro Araújo
• Tobias Coelho
• Pe. Wendel Rezende

Diagramação: 

• Gustavo Nogueira
Grá�ca Opção (Varginha/MG)
www.pedeprogustavo.com.br

Supervisão: 

• Dom Pedro Cunha Cruz, 
bispo diocesano

Diocese da Campanha – MG
Março de 2020
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Boa Semana Santa Boa Semana Santa 
em Família para todos!em Família para todos!

Equipe organizadora do subsídio 

“Semana Santa em Família”

Diocese da Campanha – MG

Março de 2020
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