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Um celular conectado à internet tem permitido a participação de centenas de fiéis às missas 

e momentos de oração desde o início da pandemia. Das fases de restrição total ao 

processo de reabertura, a Paróquia segue com transmissões online feitas nesta página, que 

buscam assegurar o acesso de todos às celebrações. 

 

Em março de 2020, quando a pandemia foi decretada e as Igrejas precisaram interromper 

as celebrações presenciais, as transmissões eram feitas pelos próprios seminaristas, na 

capela do Recanto Esperança, residência dos Filhos do Amor Misericordioso.  

 

Pouco tempo depois, a Paróquia investiu na estrutura das transmissões, com internet e 

celular para fazer a captação e transmissão das missas. Do outro lado do aparelho, agora 

trabalham os integrantes da pastoral da Acolhida.  

 

O casal Claudia Moraes e Leandro Moraes, coordenadores paroquiais e também da 

pastoral, conta que nunca tinham trabalhado com transmissões de vídeo antes e que foi a 

partir das dicas dadas pelos seminaristas que assumiram a nova tarefa.  

 

“A gente percebe que a igreja tem limite de capacidade para receber os fiéis. Com o 

compartilhamento e interações, conseguimos chegar a mais gente”, diz Leandro.  

 

A Paróquia segue com ajustes para melhorar a qualidade da conexão e também da 

iluminação nas transmissões, detalhes que os integrantes da pastoral foram aprendendo no 

cotidiano e também a partir dos comentários deixados durante as transmissões. 

 

Com um olho na missa e outro no celular, os agentes ficam atentos a falhas técnicas 

relatadas pelos fiéis para solucionar os problemas, além de também anotarem as preces 

enviadas durante as celebrações.  

 

Atualmente, as transmissões das missas acontecem às terças, quintas, sextas, sábados e 

domingos, às 19h. No domingo também há transmissão às 8h30. Todos aqueles que não 



tem condições de participar da missa presencialmente, mas o fazem pela internet, podem 

receber a Eucaristia nas comunidades.  

 

 

 

 

 


