DOM MOACIR SILVA
ARCEBISPO METROPOLITANO DE RIBEIRÃO PRETO

INICIATIVA:
“O Ressuscitado visita o seu povo”

Neste tempo de suspensão das celebrações públicas da Eucaristia e da
impossibilidade da Comunhão Eucarística, propomos para nossa Arquidiocese, no
Domingo de Páscoa, a visita do Ressuscitado ao seu povo. “O próprio Jesus aproximouse e pôs-se a caminhar com eles” (Lc 24, 15b).
A iniciativa, intitulada “O Ressuscitado visita o seu povo” consiste no anúncio
da alegria do Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor, neste ano a 12 de abril.
Propomos a cada sacerdote que, após a celebração da Santa Missa, Jesus Eucarístico
seja levado, em carro aberto, pelas ruas de sua comunidade paroquial.
Para a realização desta iniciativa, algumas orientações devem ser observadas:
- Após a bênção solene da Santa Missa (Vigília Pascal e Dia de Páscoa, pág. 522 do
Missal Romano) o Santíssimo Sacramento seja exposto no ostensório, dando-se início a
este momento.
- este deve ser um momento de oração, espiritualidade e serviço silencioso na presença
de Jesus Eucarístico;
- o carro que vai levar o sacerdote com o Santíssimo exposto deve ser sobriamente
ornamentado, evitando-se o uso de bexigas e o excesso de tecidos e flores;
- seja acompanhado com cantos eucarísticos e pascais, sem os integrantes da equipe de
canto. As músicas estejam gravadas em pen drive ou CD; a manifestação da alegria pelo
encontro com o Senhor se dará apenas com os cantos, sem outras fórmulas de orações e
louvores;
- não sejam usados fogos de artifícios;

- o trajeto, sem pausas, deve percorrer o quanto possível, todo o território paroquial; seja
previamente comunicado ao povo, inicie-se e termine na Igreja Paroquial, com a
reposição do Santíssimo Sacramento;
- o povo seja orientado a manifestar sua alegria e confiança no Senhor Ressuscitado
preparando, onde possível, um pequeno altar na frente de sua residência,
estabelecimento comercial, janela ou sacada de seu apartamento;
- durante o trajeto, não sejam dadas bênçãos com o Santíssimo Sacramento.
“Este é o dia que o Senhor fez para nós; alegremo-nos e nele exultemos.
Aleluia” (Liturgia das Horas).
Ribeirão Preto, 3 de abril de 2020.
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