
“Naquele «ide» de 
Jesus, estão presentes 
os cenários e os desafios 
sempre novos da 
missão evangelizadora 
da Igreja, e hoje todos 
somos chamados a 
esta nova «saída» 
missionária.”

Papa Francisco,
A Alegria do Evangelho 
(20)

Preparando-se para
uma “Igreja em Saída”
Sabemos que muito têm acontecido neste tempo: Manter o contato 
com a nossa Comunidade paroquial, oferecer oportunidades de oração 
e a formação da fé online, e ainda administrar a saúde financeira de 
nossas paróquias. Mas agora é também a hora de planejar o dia - que 
está chegando - quando poderemos nos reunir novamente como uma 
comunidade de fé com Jesus, nosso Senhor Eucarístico.

Reflita sobre esses últimos meses e, em espírito de oração, procure o 
caminho que o Senhor deseja para a sua comunidade. Lembre-se de 
três coisas ao fazer isso:

1. Concentre-se na missão. Esta não mudou: Fazer discípulos e 
equipá-los para evangelizar. 

2. Use o que funciona. Você teve que ser criativo nas últimas 
semanas, não pare! Continue a envolver os paroquianos e 
oferecer oportunidades de oração e formação usando todas as 
ferramentas disponíveis. As opções online não devem terminar 
quando nos reunirmos pessoalmente.

3. Deixe de lado o que não é eficaz. Resista ao desejo de trazer 
tudo de volta como era antes. As coisas serão diferentes no 
futuro, as necessidades e os recursos terão mudado, e suas 
prioridades e iniciativas devem refletir isso.

O anúncio do governador Baker de que as casas de culto podem 
retomar os serviços é apenas o começo de um processo que 
levará meses para se efetivar. O envolvimento ativo e intencional, o 
discernimento em oração e a escuta das necessidades, medos e desejos 
de sua comunidade serão essenciais para o sucesso. É importante olhar 
para a realidade futura em fases, e não de uma vez só, principalmente 
porque não sabemos como as diretrizes de saúde pública acontecerão. 
Utilizamos a retomada das missas públicas como um guia para ajudar 
as paróquias a se prepararem para seguir em frente. 



Este é um momento para se preparar para a retomada das missas públicas e para oferecer outras 
oportunidades para envolver os paroquianos de acordo com as diretrizes de segurança pública.

Como você vai se comunicar com os paroquianos? Quem você pode convidar para ajudar a criar 
mensagens de boas-vindas, de conforto, de esperança e de gratidão? 

◊ Crie cartazes para serem colocados dentro e fora da igreja. 
◊ Atualize seu website e mídias sociais. 
◊ Entre em contato com as estações de rádio, envie mensagens nas mídias sociais, etc., para as 
 comunidades de que as missas estão de volta
◊ Crie um grupo de líderes para convidar paroquianos para:

◊ Atualizá-los sobre as iniciativas atuais; 
◊ Perguntar sobre suas preocupações ou maneiras de ajudá-los para se sentirem   

 seguras ao retornar às igrejas;
◊ Oferecer orações por suas intenções e ofeça também uma plataforma específica para 

 que eles possam colocar suas intenções
◊ WhatsApp, email ou um número de telefone específico, etc

◊ Oferecer agradecimento por qualquer trabalho que eles estejam realizando durante  
 esse período

Como você ajudará as pessoas a se prepararem para retormar as atividades litúrgicas e 
paroquiais?

◊ Torne os momentos para confissões mais disponíveis em suas paróquias e disponha de 
guias simples a fim de ajudar as pessoas a realizar uma boa confissão

◊ Ofereça-se para ajudar o sacerdote que serve sua comunidade, informando às 
pessoas que as confissões estão disponíveis;

◊ Sugerimos a realização das orações da manhã e da noite publicamente.
◊ Ofereça longos períodos de adoração e considere a possibilidade de ter:

◊ Música
◊ Velas, para que elas possam acender por suas intenções  

◊ Entre em contato com todos os envolvidos nos ministérios litúrgicos e prepare-os para 
acolher as pessoas de volta. 

◊ Ofereça-os orientações de maneira a garantir a segurança de todos os que estarão 
presentes

◊ Veja a logística deste retorno começando pelo estacionamento, até o momento 
final:

◊ Acolhimento
◊ Bancos de assentos
◊ Distribuição da comunhão
◊ Benção e envio

Como você pode envolver aqueles paroquianos dispostos a servir de outras maneiras além da 
liturgia?

◊ Organize cestas básicas ou outras iniciativas para atender a necessidade atual da 
comunidade

◊ Convide as pessoas para ajudar a limpar e/ou decorar a igreja e a área externa.
◊ Peça às crianças que façam cartazes para serem colocados na igreja

1 Antes das missas públicas recomeçarem
em meio a específicas restrições



Este será um período de transição gradual que provavelmente acontecerá por muitas semanas 
ou meses. As pessoas em risco precisarão evitar reuniões públicas e outras pessoas que 
podem participar poderão ter medo de retomar no princípio. Todos devem ser tratados com 
sensibilidade pastoral e de acordo com as diretrizes de segurança pública.  

Como você proporcionará uma boa primeira experiência quando as pessoas retornarem às 
paróquias (sabendo que isso acontecerá durante semanas ou meses)? 

◊ Busque aumentar o número de líderes ou crie um grupo de acolhimento para receber as  
 pessoas. 

◊ As pessoas no acolhimento devem ter algum tipo de identificação, especialmente  
 se estiverem usando máscaras;

◊ Os procedimentos de segurança, incluindo limites de atendimento e    
 distanciamento físico, devem ser claramente comunicados e aplicados;

◊ Ofereça oportunidades para as pessoas lidarem com o medo e a ansiedade.
◊ Faça uma oração especial para que todos juntos façam no final da Missa, pedindo por   
 contínua cura e proteção:

Deus Todo-Poderoso e eterno, agradecemos pela graça de poder adorá-Lo hoje, 
reunidos como comunidade de fiéis. És o nosso refúgio em todos os perigos, aquele 
na qual nos voltamos em meio as nossas angústias. Por isso, com fé, oramos: Olhai 
com compaixão para os aflitos, concedei o descanso eterno aos falecidos, consolo 
aos enlutados, cura aos enfermos, paz aos que agora partem para o céu, força aos 
trabalhadores de saúde, trabalho aos desempregados, sabedoria aos nossos líderes 
e coragem para estender a mão a todos com amor, para que juntos possamos dar 
glória ao Vosso Santo Nome.

◊ Toque os sinos da igreja por um longo período de tempo antes de cada missa

Que outras sugestões você pode realizar nestas primeiras semanas?

◊ Continue transmitindo a missa on-line para aqueles que não se sentem ainda seguros em 
sair ou não podem participar pessoalmente

◊ Sugira uma iniciativa para atualizar as informações de contato dos paroquianos
◊ Proponha aos líderes para estarem disponíveis durante o fim de semana nos horários da 

missa para responder a quaisquer perguntas que os paroquianos possam ter

Este é o tempo após o período de transição em que o ritmo da vida paroquial começa a 
retornar. Podem haver impactos a longo prazo, incluindo a possibilidade de outra onda do vírus, 
mas esta é uma oportunidade para memorizar nossa experiência e abraçar nosso futuro em 
Cristo. 

Como você ajudará sua paróquia a passar por essa experiência como comunidade? 

◊ Missa em memória a todos os que faleceram e não puderam ter funerais. Convide as   
 famílias a trazer fotos de seus entes queridos. Esta pode ser uma sugestão a ser realizada,  
 além de oferecer missas sem o corpo presente para as famílias que desejarem. 

◊ Leia os nomes dos membros falecidos da comunidade durante as orações dos fiéis;
◊ Sugerimos recitar a ladainha dos santos durante a missa em memória;

◊ Missa de Ação de Graças para profissionais da área médica / socorristas / “trabalhadores  
 essenciais”. Ofereça identificações especiais que eles possam usar e realize uma bênção  
 especial por eles;
◊ Crie um espaço de oração na paróquia ou dedique um pequeno santuário para todos que  
 foram impactados pela pandemia global de 2020

3 Os primeiros 3-6 meses e seguintes

Quando os missas públicas recomeçarem2



Como você ajudará os paroquianos a relacionar suas experiência ao longo destes meses ao 
relacionamento deles com Jesus?

◊ Incentive as pessoas a refletirem sobre sua experiência, fazendo perguntas específicas. 
Por exemplo, onde em sua vida você percebeu a presença de Cristo durante os últimos 
meses?

◊ Reflita sobre isso no contexto do grupo de oração em sua paróquia  
◊ Selecione algumas pessoas para compartilhar seu testemunho pessoal ao vivo, por escrito 

e / ou em vídeo
◊ Converse com a pessoa responsável pela comunicação em sua paróquia para 

organizar esta iniciativa

Como sua paróquia utilizará as lições aprendidas com essa experiência para criar algo novo?

◊ Acessibilidade virtual para todos as áreas de formação da fé, incluindo a preparação 
sacramental

◊ Amplo ministério de acolhimento, incluindo a necessidade de formação/treinamento
◊ Ministério de comunicação responsável pela divulgação e promoção contínua

“Todo aquele que está em Cristo é 
uma nova criatura. Passou o que 
era velho; eis que tudo se fez novo!”
2 Coríntios 5,17

Estamos à disposição para discutir com você essas idéias
e ajudá-lo a levar adiante sua comunidade paroquial.

Também recomendamos que você compartilhe suas próprias
idéias para que possamos compartilhá-las com outras pessoas. 

https://www.bostoncatholic.org/lffps/ethniccommunities


