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Cardeal Dom Odilo Pedro Scherer 
               Arcebispo de São Paulo 
 
 

São Paulo, 06 06 2020 

Este é o Pão descido do céu (Jo 6,58) 

 

Aos Bispos Auxiliares, 

Padres, Diáconos, Religiosos/as 

Leigos/as da arquidiocese de São Paulo 

 

Caríssimos/as: 

Faço votos que estejam bem e com saúde. Desejo saudar também, e especialmente, 
aqueles que estão doentes ou vivem a angústia deste tempo de pandemia. Contem com 
minha oração diária na missa que celebro todas as manhãs. Coragem, isso vai passar! 
 
Neste ano, a solenidade de Corpus Christi será celebrada em plena quarentena, por 
causa da pandemia de COVID-19. Pois, vamos celebrar, mesmo assim, apesar de todas 
as limitações e precauções que devemos continuar tendo. A solenidade litúrgica deste 
ano está mantida para a 5ª.feira, dia 11 de junho. Desejo apresentar algumas indicações 
breves para nossa Arquidiocese. 
 
1.Fica claro que não podemos ainda promover celebrações com aglomeração de povo. 
Mas a celebração em pequenos grupos, e com a observância das recomendações 
sanitárias, pode ser feita, como de fato já está sendo feita. 
 
2. Também pode ser feita alguma manifestação pública com a Eucaristia, pois isso faz 
parte da festa de Corpus Christi. O Sacerdote pode levar a Eucaristia para fora da Igreja, 
com o ostensório, apenas com alguns acompanhantes, e dar a bênção ao povo. Não 
sendo feriado municipal neste ano, fazer isso em horário conveniente e avisar o povo, 
para que coloque algum sinal de fé na porta, janela ou portão de sua residência ou 
estabelecimento. 
 
3. Para nós, católicos, a festa da Corpus Christi continua a ser “dia santo de guarda”. 
Contudo, tendo em vista que o feriado, neste ano, já foi antecipado, não deve ficar 
onerada a consciência de quem precisa trabalhar e não puder observar esse dia 
santificado. Contudo, fica recomendado a todos acompanhar uma celebração da Missa 
nesse dia. Peço que o povo seja esclarecido a esse respeito e que os horários de 
celebração da Missa sejam favoráveis ao povo. Haja celebrações nas paróquias, 
transmitidas ao povo pelas mídias sociais e Meios de Comunicação Social. 
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4. Como preparação à solenidade de Corpus Christi, sugiro que os padres nas 
paróquias, comunidades religiosas, seminários, comunidades novas, movimentos, 
associações e outros grupos promovam um tríduo eucarístico, ou se unam a algum 
tríduo, a começar na 2ª.feira, dia 8 de junho. Pode ser uma Hora Eucarística, com 
adoração, oração silenciosa individual ou em pequenos grupos, com a leitura de textos 
eucarísticos, breves reflexões oportunas; onde for possível, também dar a bênção 
eucarística. 
Os textos recomendados para a “Hora Eucarística” podem ser os seguintes: João 6,1-71; 
14,1-31; 15,1-17; Lucas 22,7-30. 1ª.Coríntios, 11,17-34. 
 
5. É muito recomendada, no tríduo e na celebração do Corpus Christi, a oração pelos 
doentes e pela superação da pandemia, bem como a promoção de gestos de partilha e 
caridade fraterna para com os pobres e aflitos. 
 
No dia 9 de junho celebraremos também a memória litúrgica de São José de Anchieta, 
Apóstolo do Brasil e grande missionário que está nos inícios da Igreja em São Paulo. 
Recorramos também à sua fraterna intercessão pela nossa Igreja em São Paulo, pelas 
necessidades e aflições do povo e do Brasil. 
 
Celebrando a Eucaristia “em memória de Jesus Cristo”, elevamos todos os dias a Deus a 
adoração, o louvor, a súplica, a intercessão e a ação de graças da Igreja e da humanidade 
inteira, junto com Cristo, ao Pai celeste. Na solenidade de Corpus Christi deste ano, 
agradeçamos sobretudo pelo alimento espiritual e o conforto para nossa fé que a 
Eucaristia nos oferece. E ofereçamos a Missa especialmente pelos doentes e pobres e 
por todos aqueles que se dedicam generosamente a eles. 
 
Que Maria, a Mãe da Igreja, e o apóstolo São Paulo, nosso Patrono, intercedam por nós. 
Deus abençoe e conforte a todos. 
 
 
  

Odilo Pedro Scherer 

Arcebispo de São Paulo 


