
 

AVISOS NA MISSA 

O final da missa é um momento complicado para as informações. Quando o padre 

diz: “por favor, sentem-se para ouvir os avisos”, logo se ouve o cochicho rolando. São 

as pessoas reclamando por terem que esperar cinco ou dez minutos, até que acabem 

os intermináveis e confusos avisos.  Se forem dados apenas três avisos muito bem 

elaborados, um simples fiel conseguirá memorizar, pelo menos um.  Ao sair da Igreja, 

provavelmente, já não se lembrarão dos outros dois avisos.    Se há vários avisos que 

são imprescindíveis, a solução é imprimir cópias em papel e distribuir no final da 

missa ou fixá-los no mural.           

                                                                                                                                                                         

O aviso de missa tem que levar em conta que é um texto redigido para ser falado 

(código oral) por uma pessoa (emissor) e ouvido por outras pessoas (receptores). É 

um texto diferente daquele que é escrito para ser lido com os olhos (código 

criptografado) e compreendido pelo intelecto.                                                                                                                                          

Um aviso eficiente segue as normas do marketing: anunciar uma novidade, 

despertar um interesse, mover para uma ação, ter um objetivo alcançado. 

Se o aviso de missa não motiva ninguém a participar de algum evento: (retiro, 

encontro de formação, visita, palestra...) o aviso foi ineficiente.                                                                                                                                                                            

Técnica - um aviso tem que levar em conta a técnica de redação de uma notícia, 

priorizando a clareza e a objetividade. Uma boa dica é responder as seguintes 

perguntas:   

O quê? (o que é a ação)                                                                                                                                                                                       

Quem? (quem realiza a ação)                                                                                                                                                                            

Quando? (quando acontece/dia / hora)                                                                                                                                                        

Onde? (onde acontece/local)                                                                                                                                                                              

Como? (como acontece)                                                                                                                                                                                                     

Por quê? (o porquê da ação/objetivos)            

 

 



Por exemplo: A pastoral da catequese esta com inscrições abertas para a catequese 

de primeira eucaristia, as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio de segunda 

a sexta-feira das 8h às 12 horas na Secretaria Paroquial. No ato da inscrição é exigida 

uma taxa de cinco reais. A catequese terá inicio dia primeiro de junho. 

Quem avisa – Um agente preparado para ser o COMUNICADOR da comunidade. 

Evitar receber avisos de última hora.                                                                                                                                                                                       

Quando se avisa – Depois da oração pós-comunhão, antes da benção final.       

O que se avisa – Na Igreja se avisa aquilo que estiver relacionado com a 

evangelização, com a pastoral, com a catequese, com a liturgia... O público alvo dos 

avisos são os fiéis presentes na celebração. Desta forma a prioridade é para os avisos 

que são de interesse de coletividade. Não se deve avisar, por exemplo, uma reunião 

ordinária dos membros da pastoral da juventude, este aviso só vai interessar aos 

membros engajados na pastoral da juventude. 

Leitura dos Avisos                                                                                                                                                                                                      

Não basta somente dar uma redação simples, objetiva e clara aos avisos.  

É fundamental também apresenta-los bem. Abaixo algumas dicas:  

1- Entrar bem: caminhar para a estante/ambão onde vai ler os avisos com 

postura correta. Olhar para o povo pelo menos entre um aviso e outro.  

2- Ser simpático: Nada de sorrisos exagerados, mas passar simpatia com uma 

expressão facial serena.  

3- Boa dicção: Ter cuidado para pronunciar bem as palavras com todos os “S”, 

“DAS” e “DES”. 

4- Entonação: A leitura do aviso requer uma entonação semelhante a da notícia, 

não é entonação de poema, nem de carta, é entonação própria de notícia.   

5- Ritmo: Cuidado para não fazer o povo dormir, nem assustar o povo lendo 

rápido demais. A leitura de um aviso assim como qualquer outro texto, deve 

ser feito com tranquilidade, de forma que todos compreendam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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