
CONGREGAÇÃO PARA O CULTO DIVINO
E A DISCIPLINA DOS SACRAMENTOS

Prot. n. 156/20

DECRETO

sobre a  Missa em tempo de pandemia

Não temerás a epidemia que se propaga nas trevas (Cf. Sl. 90, 5-6). Estas palavras do salmista convidam 
a ter uma grande confiança no amor fiel de Deus que não abandona o seu povo em tempo de provação.

Na hora atual, em que todo o mundo foi gravemente atingido pelo vírus Covid-19, chegaram a este 
Dicastério diversos pedidos para poder celebrar uma Missa específica implorando a Deus o fim desta pandemia.

Sendo assim, esta Congregação, no uso das faculdades concedidas pelo Sumo Pontífice FRANCISCO, 
concede a faculdade de celebrar a Missa em tempo de pandemia, em qualquer dia, excepto nas Solenidades e 
Domingos do Advento, Quaresma e Páscoa, nos dias da oitava de Páscoa, na Comemoração de todos os fiéis 
defuntos, na Quarta-feira de Cinzas e nos dias feriais da Semana Santa (cf. Instrução Geral do Missal Romano 
n. 374), durante todo o tempo em que durar a pandemia.

Acompanha este Decreto o formulário da respectiva Missa.

Nada obste em contrário.

Sede da Congregação para o Culto Divino e Disciplina dos Sacramentos, 30 de Março de 2020.
 
 

Robert Card. Sarah
        Prefeito

X Arthur Roche
Arcebispo Secretário



EM TEMPO DE PANDEMIA

Esta Missa pode ser celebrada seguindo as rubricas do Missal Romano indicadas para as “Missas e Orações para as 
diversas necessidades” (Missal Romano, p. 1180), em qualquer dia, excepto nas Solenidades e Domingos do Advento, 
Quaresma e de Páscoa, nos dias da oitava de Páscoa, na Comemoração de todos os fiéis defuntos, na Quarta-feira de 
Cinzas e nos dias feriais da Semana Santa.

Antífona de entrada Is 53, 4
Ele suportou as nossas enfermidades 
e tomou sobre si as nossas dores.

ORAÇÃO COLECTA
Deus eterno e omnipotente, 
nosso refúgio em todos os perigos,
olhai benignamente para as nossas aflições e angústias.
Como filhos, com fé Vos pedimos:
concedei o eterno descanso aos que morreram,
conforto aos que choram, 
cura aos doentes, 
paz aos moribundos,
força aos que trabalham na saúde,
sabedoria aos nossos governantes
e coragem para chegarmos amorosamente a todos
glorificando juntos o vosso Santo Nome.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS
Recebei, Senhor, os dons que Vos oferecemos
em tempo de tribulação;
que eles se tornem para nós, pela força do vosso Espírito,
fonte de consolação e de paz.
Por Nosso Senhor.

Antífona de comunhão cf. Mt 11, 28
Vinde a mim, todos vós que andais cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei, diz o Senhor.

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Senhor nosso Deus, que nos saciastes com o remédio de vida eterna, 
concedei-nos, pela participação neste sacramento,
a plenitude da alegria na glória celeste.  
Por Nosso Senhor.

ORAÇÃO SOBRE O POVO
Sede propício, Senhor, ao vosso povo,
para que se afaste sempre do que Vos desagrada
e se alegre todos os dias da sua vida
na fiel observância dos vossos mandamentos. 
Por Cristo nosso Senhor.



EM TEMPO DE PANDEMIA

Podem utilizar-se as leituras da Missa Em qualquer necessidade:

Leitura I (Lecionário VIII, p. 850) Lam 3, 17-26: «É bom esperar em silêncio
 a salvação do Senhor».
 A minha alma não conhece a paz...

Sl. resp. (Lecionário VIII, p. 850-851) Salmo  79, 2ac-3b e 5-7  
 R/. (4b): Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto 
 e seremos salvos.

ou:

Leitura I (Lecionário VIII, p. 856) Rom 8, 31b-39: «Nem a morte nem a vida 
 poderá separar-nos do amor de Deus».
 Irmãos: Se Deus está por nós...

Sl. resp. (Lecionário VIII, p. 854) Salmo 122, 1-2a.2bcd 
 R/. (3a): Piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós.
 ou (2cd): Os nossos olhos voltam-se para o Senhor, 
 até que tenha piedade de nós. 

Acl. antes do Evangelho (Lecionário VIII, p. 859) 2 Cor 1, 3b-4a: Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
ou Aleluia e Deus de toda a consolação,

 que nos conforta em todas as tribulações.  
 

Evangelho (Lecionário VIII, p. 859) Mc 4, 35-41: «Quem é este homem, que até o vento 
 e o mar Lhe obedecem?».
 Naquele dia, ao cair da tarde, 
 Jesus disse aos seus discípulos: Passemos...



LEITURA I Lam 3, 17-26

«É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor»

Leitura do Livro das Lamentações
A minha alma não conhece a paz,
não sei o que seja a felicidade.
Eu disse: «Desapareceu a minha força
e a esperança que me vinha do Senhor».
A recordação da minha miséria e da minha vida errante
é absinto e veneno.
A pensar nisto constantemente,
a minha alma desfalece dentro de mim.
Eis o que vou recordar em meu coração
para reavivar a esperança:
A misericórdia do Senhor não tem fim,
não tem limites a sua compaixão,
mas renova-se todas as manhãs;
é grande a sua fidelidade.
«O Senhor é a minha herança» – diz a minha alma –
por isso Eu espero n’Ele.
O Senhor é bom para quem n’Ele confia,
para a alma que O procura.
É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor.
Palavra do Senhor.

SALMO RESPONSORIAL Salmo  79 (80), 2ac-3b e 5-7  
 (R. 4b) 

Refrão: Mostrai-nos, Senhor, o vosso rosto
 e seremos salvos.

Pastor de Israel, escutai,
Vós que conduzis José como um rebanho.
Vós que estais sobre os Querubins, aparecei
à frente de Efraim, Benjamim e Manassés.



Despertai o vosso poder
e vinde em nosso auxílio.
Senhor, Deus do universo,
 até quando ardereis em cólera,
apesar da oração do vosso povo?

Destes-nos a comer o pão das lágrimas
e a beber copioso pranto.
Fizestes de nós objecto de contenda entre vizinhos
e os inimigos zombam de nós.

ou:

LEITURA I Rom 8, 31b-39

«Nem a morte nem a vida poderá separar-nos do amor de Deus»

Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
Irmãos:
Se Deus está por nós, quem estará contra nós?
Deus, que não poupou o seu próprio Filho,
mas O entregou à morte por todos nós,
como não havia de nos dar, com Ele, todas as coisas?
Quem acusará os eleitos de Deus, se Deus os justifica?
E quem os condenará,
se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou,
está à direita de Deus e intercede por nós?
Quem poderá separar-nos do amor de Cristo?
A tribulação, a angústia, a perseguição,
a fome, a nudez, o perigo ou a espada?
Assim está escrito:
«Por tua causa somos sujeitos à morte o dia inteiro;
somos tomados como ovelhas para o matadouro».
Mas em tudo isto somos vencedores,
graças Àquele que nos amou.



Na verdade, eu estou certo de que nem a morte nem a vida,
nem os Anjos nem os Principados, 
nem o presente nem o futuro,
nem as Potestades nem a altura nem a profundidade
nem qualquer outra criatura
poderá separar-nos do amor de Deus,
que se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Palavra do Senhor.   

SALMO RESPONSORIAL Salmo 122 (123), 1-2a.2bcd 
 (R. 2cd ou 3a)

Refrão:  Os nossos olhos voltam-se para o Senhor,
 até que tenha piedade de nós.

     Ou: Piedade de nós, Senhor,
 tende piedade de nós.

Levanto os meus olhos para Vós,
para Vós que habitais no Céu,
como os olhos do servo se fixam nas mãos
 do seu senhor.

Como os olhos da serva se fixam nas mãos
 da sua senhora,
assim os nossos olhos se voltam para o Senhor
 nosso Deus,

ALELUIA 2 Cor 1, 3b-4a

Refrão: Aleluia.   Repete-se 

Bendito seja Deus, Pai de misericórdia
 e Deus de toda a consolação,
que nos conforta em todas as tribulações.   Refrão



EVANGELHO Mc 4, 35-41

«Quem é este homem, que até o vento e o mar Lhe obedecem?»

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Naquele dia, ao cair da tarde,
Jesus disse aos seus discípulos:
«Passemos à outra margem do lago».
Eles deixaram a multidão
e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado.
Iam com Ele outras embarcações.
Levantou-se então uma grande tormenta
e as ondas eram tão altas que enchiam a barca de água.
Jesus, à popa, dormia com a cabeça numa almofada.
Eles acordaram-n’O e disseram:
«Mestre, não Te importas que pereçamos?».
Jesus levantou-Se,
falou ao vento imperiosamente e disse ao mar:
«Cala-te e está quieto».
O vento cessou e fez-se grande bonança.
Depois disse aos discípulos:
«Porque estais tão assustados? Ainda não tendes fé?».
Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros:
«Quem é este homem,
que até o vento e o mar Lhe obedecem?».
Palavra da salvação.


