
CHECKLIST DE
REABERTURA DA 
SUA PAROQUIA

Princípios e diretrizes
para todas as etapas



 Todos nós temos algo que sentimos falta. 
Talvez seja a alegria de se encontrar com os amigos 
para a celebração da Santa Missa, ou talvez seja o 
encontro das crianças na catequese. Pode ser o 
cheiro de café nos encontros de pastorais ou tantas 
outras coisas que é até difícil elencar aqui.

 A Carta aos Hebreus (10, 24–25) nos diz: 
“Olhemos uns pelos outros para estímulo à 
caridade e às boas obras. Não abandonemos a 
nossa assembleia, como é costume de alguns, mas 
admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais 
quando vedes aproximar-se o Grande Dia”. Por 
causa da pandemia da COVID-19, todos tivemos 
que mudar a forma de estarmos juntos em oração, 
mudando as nossas Celebrações Eucarísticas para o 
meio virtual. Mas agora, como começamos o 
processo de reabertura de nossas igrejas, é 
importante que consideramos a melhor maneira de 
fazê-lo neste chamado “novo normal”.

O QUE SE SEGUE AGORA É UM GUIA 
PARA REABRIR A SUA PARÓQUIA



 

 Mesmo com várias restrições em certas áreas, 
praticamente ninguém no governo ou na 
comunidade médica está sugerindo um imediato 
retorno à vida como era antes da pandemia. Ainda 
há um real perigo, e precisamos fazer tudo o que 
pudermos para manter as pessoas seguras. Isto é de 
uma maneira que podemos amar um ao outro, 
como Jesus ordenou (Jo 13,34–35).

MATENHA A COMUNIDADE UNIDA

 Planeje reabrir a paróquia, mas mantenha o 
contato online com seus paroquianos. Seu objetivo 
deve ser ter um serviço que seja online e presencial 
– uma experiência integrada para que todos 
possam se reunir para adoração, para que todos se 
sintam parte da comunidade.

PRESENÇA LIMITADA

 As diretrizes locais de distanciamento social 
determinarão quantas pessoas podem estar 

FASE 1: COMEÇE DEVAGAR

CHECKLIST DE REABERTURA 3



presentes na Santa Missa. Tenha certeza de seguir 
estas instruções cuidadosamente. 
 - Pode ser aconselhável remover assentos na 
paróquia, isolar seções, e criar sinalização para 
manter as famílias a uma distância segura umas das 
outras.
 - Considere adicionar mais horários para 
atender mais fieis.

COMUNIQUE O PLANO DA SUA PARÓQUIA

 Isso é essencial para garantir que haja lugar 
para todos que planejam participar da Santa Missa.
 - Considere usar senhas ou registro para saber 
quem vem com antecedência.
 - Certifique-se de ter alguns lugares extras 
para os visitantes.

PENSE ALÉM 

 Pequenas coisas podem somar-se para fazer 
uma grande diferença.
 - A Pastoral da Acolhida pode abrir todas as 
portas necessárias para limitar o contato comum.
 - Exagere na higienização para as mãos. 
Coloque pontos em muitos lugares.
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TENHA UM CUIDADO ESPECIAL 
COM AS CRIANÇAS

 Como todo pai de crianças pequenas 
descobriu durante esta quarentena, as crianças não 
seguem as diretrizes de distanciamento social. Pelo 
menos inicialmente, provavelmente é melhor 
aguardar o emocionante relançamento da 
catequese presencial.

CRIE ESPAÇO PARA AS FAMÍLIAS

 Faça com que as famílias se sentem juntas 
durante a Santa Missa. Isso pode exigir uma 
contagem antecipada de quem estará presente para 
que os lugares possam ser reservados.

 Felizmente, o número de novas infecções por 
COVID-19 reduzirá gradualmente com o tempo. 
Quando isso acontecer, é provável que diretrizes de 
distanciamento social e outras restrições sejam 
atualizadas para permitir que as pessoas tenham a 
liberdade de se reunir.
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TENHA UM PLANO 

 - Saiba quais atividades sua comunidade fará 
retomar primeiro.
 - Esse também pode ser um excelente 
momento para considerar quais pastorais e 
movimentos precisam mais da sua atenção.

MANTENHA AS PASTORAIS E 
MOVIMENTOS FORTES

 Embora muitos grupos continuem a se reunir 
pelo GoogleMeet, Skype, Zoom ou por outros 
serviços de videoconferência, as restrições 
permitirão que pequenos grupos se reencontrem 
pessoalmente mais uma vez.
 - Comunique as diretrizes de saúde e 
saneamento aos líderes das pastorais e 
movimentos.
 - Mantenha a opção do GoogleMeet, Skype 
ou Zoom disponíveis para os fiéis do grupo de risco 
ou que ainda não se sentem à vontade para 
participar das pastorais e movimentos fisicamente.
 - Ofereça salas em sua paróquia. O tempo 
entre as reuniões permitirá uma desinfecção 
completa, e ninguém sentirá que colocou sua 
própria família em risco.
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PERMITA QUE AS PESSOAS SE 
MOVAM EM SEU PRÓPRIO RITMO 

 Como as pessoas podem retomar suas 
atividades habituais, haverá essencialmente três 
respostas dos fiéis da sua comunidade paroquial:
 - Alguns entram de cabeça. Essas pessoas 
sentem fortemente que os benefícios da interação 
social e da comunidade superam em muito os riscos 
à saúde. Elas não usam máscaras ou se preocupam 
com o contato com outras pessoas.
 - Alguns terão uma atitude de esperar para ver. 
Essas pessoas continuam limitando seu tempo em 
público e só podem frequentar a Igreja se forem 
seguidos os protocolos adequados de saneamento 
e de distanciamento social. Eles usam máscaras e 
evitam o contato com outras pessoas.
 - Alguns vão ficar de fora. Algumas pessoas 
ficarão mais confortáveis em casa, mesmo que o 
número de infecções seja bastante reduzido e 
muitas restrições tenham sido levantadas. 

CRIE UM AMBIENTE SEGURO
 E ACOLHEDOR A TODOS 

 Ofereça oportunidades para que as pessoas 
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participem da Santa Missa e se encontrem, 
independentemente de onde eles se enquadram 
nesse espectro.
 - Comunique os requisitos mínimos para os 
fiéis.
 - Apoie aqueles que se sentem mais à vontade 
em participar de sua casa.

CONSIDERE AS CRIANÇAS 

 À medida que as pessoas ficam mais 
confortáveis em deixar seus filhos na catequese e 
na Santa Missa, limite os riscos de interação e 
saúde, mantendo as crianças em pequenos grupos 
com as mesmas crianças todas as semanas.
 - Comunique o plano aos pais. 
 - Peça-lhes que não tragam seu filho se ele 
não estiver se sentindo bem, apresentar algum 
sintoma ou tiver tido alguma interação com alguém 
que esteja doente ou que possa estar 
razoavelmente.
 - Higienize todos os equipamentos após os 
encontros de cada semana.
 - Faça dinâmicas que não envolvam contato 
ou passagem de itens.
 - Use fita adesiva no chão para direcionar os 
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passos das crianças, a fim de evitar contatos 
desnecessários.

 Nesse estágio, haverá um risco mínimo de 
saúde para se reunir em um cenário de grande 
grupo. No entanto, máscaras faciais, contato 
limitado e saneamento básico ainda podem ser 
recomendados.

NÃO SE ESQUEÇA 

 Para os idosos e os imunocomprometidos, 
mesmo restrições suavizadas podem não ser 
suficientes para retornar à igreja. Tenha um plano 
para estas pessoas.
 - Organize suas equipes de visita aos doentes. 
Se você não as tem, crie-as.
 - Confira quem ainda não retornou. Comece 
com uma ligação, uma mensagem ou um e-mail. 
Pergunte se eles estão abertos a uma visita.
 - Reze pelos doentes. Use ferramentas on-line 
para manter uma lista contínua de orações para 
seus paroquianos. 
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CONSIDERE EVENTOS ESPECIAIS CASO A CASO

 Faça do ministério sua prioridade, mas avalie 
os possíveis impactos – resultados positivos e 
negativos – para cada evento do calendário da sua 
comunidade paroquial.

CULTIVE A VIDA DIGITAL DA SUA IGREJA

 Quando as coisas começarem a parecer mais 
como antes, será tentador esquecer as lições que 
aprendemos durante essa pandemia. No entanto, 
este é o momento de investir no digital.
 - Use experiências digitais para aprimorar seu 
contato com os fieis.
 - Anuncie o Evangelho usando todos os meios 
disponíveis para você - YouTube, WhatsApp, 
Facebook, Instagram, aplicativos, serviços de 
mensagens de texto e outros.

 As paróquias estão totalmente abertas, mas 
nunca mais serão as mesmas.
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AGRADEÇA A DEUS

 Crie uma atmosfera de gratidão a Deus em 
sua comunidade paroquial.

ESTEJA PENSANDO NO AMANHÃ

 Se a pandemia nos ensinou alguma coisa, é 
que toda essa tecnologia pode ser uma poderosa 
ferramenta ministerial. Não precisamos esperar até 
a próxima emergência para desenvolver novos 
recursos para a evangelização.

NUNCA ESQUEÇA
 
 Para muitos, o novo coronavírus mudou a 
maneira como eles pensam sobre casa, trabalho e 
Igreja. Pode até ter colocado a fé deles em choque.
 - Tenha um plano para aconselhamento 
pastoral agora que reuniões e compromissos 
podem retomar com força total.
 - Seja uma comunidade que cresce a partir da 
pandemia, em vez de uma que simplesmente se 
move para além dela.
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 As Sagradas Escrituras nos orientam fazer 
certas coisas, independentemente das 
circunstâncias ou provações que estamos 
enfrentando.

SEJA RESPEITO E RESPONSABILIZE COM AS 
AUTORIDADES GOVERNAMENTAIS 

(Rm 13,1–2) 

 Não deixe de seguir as diretrizes e restrições 
relacionadas à saúde pública para as Santas Missas 
e demais encontros de pastorais e movimentos.

ANUNCIE O EVANGELHO E FAÇA DISCÍPULOS 
(Mt 28,19–20)

 Mesmo quando a COVID-19 está no centro 
das notícias e em todas as nossas mídias sociais, 
temos algo mais importante para compartilhar: a 
Boa-Nova de Jesus Cristo. Ele é a resposta para 
todos os problemas que enfrentamos.
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A CADA FASE: 
PRATIQUE OS PRINCÍPIOS 

A SEGUIR EM TODOS OS TEMPOS



AME A DEUS COM TODO O SEU CORAÇÃO, 
ALMA, MENTE E FORÇA 

(Mc 12,30)

 Restrições e serviços on-line não facilitam o 
trabalho, mas não podemos negligenciar a coisa 
mais importante: nosso relacionamento com Deus.

AME SEU PRÓXIMO 
(Mc 12,31)

 Durante uma pandemia, há muitas coisas que 
não podemos mais fazer. Amar os nossos próximos 
não deve ser uma delas. Certifique-se de que toda 
decisão é levada em consideração de seus irmãos e 
irmãs em Cristo.

SEJA HUMILDE 
(Fl 2,3)

 Esta crise é sem precedentes. Não há 
problema em cometer erros ou mudar de marcha 
depois de tentar algo novo. O importante é ser 
aberto e honesto com sua comunidade. 
Comunique, comunique, comunique, para que 
todos possam saber o que está acontecendo e o 
que esperar em seguida.
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ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO ECLESIAL

Conheça o
nosso curso de 
pós-graduação em

Mande um WhatsApp para 
o coordenador do curso:
(41) 9 9611-8804

www.fasbam.edu.br


