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As equipes de acolhida de toda a Paróquia estão mobilizadas para garantir o 

cumprimento de medidas fundamentais para evitar a disseminação do novo 

coronavírus. O trabalho dos agentes tem sido fundamental desde o início da 

distribuição da Eucaristia nas comunidades, assim como no processo de retorno 

gradual às celebrações.  

 

Todas as comunidades seguem um protocolo comum de prevenção, que começa 

com medidas que devem ser adotadas pelos próprios paroquianos: usar máscara, 

lavar as mãos com água e sabão e higienizá-las com álcool em gel ao sair de casa 

e levar a própria garrafa de água, uma vez que os bebedouros não estão 

funcionando.  

 

Pessoas que estejam com sintomas de gripe devem evitar ir à Igreja, assim como 

idosos, doentes crônicos e transplantados.  

 

Quem chega para receber a Eucaristia, é recepcionado por um dos agentes da 

acolhida, que aplica álcool em gel nas mãos dos paroquianos. A orientação manter 

o distanciamento social e se retirar logo após a comunhão. 

 

Para quem deseja participar das missas, é necessário retirar uma senha durante a 

semana e entregá-la ao chegar na igreja.  Elas são depositadas em sacolas e 

depois higienizadas com álcool em gel antes de serem distribuídas novamente.  

 

O trabalho da acolhida começa cerca de uma hora antes de cada celebração, conta 

o casal Leandro Moraes e Cláudia Moraes, da equipe de eventos e responsáveis 

por montar um grupo para fazer a acolhida na matriz. 

 

Os agentes higienizam os bancos, microfones e mesas com álcool em gel, assim 

como as mãos de quem chega. Cada paroquiano recebe dos agentes orientações 

sobre a participação nas celebrações e as alterações nos ritos litúrgicos.  

 

O momento do ofertório é feito na saída da igreja e é o padre e os ministros que se 

deslocam para entregar a comunhão, evitando filas. Também não há cumprimentos 

para desejar a paz, uma vez que o contato físico é uma forma de transmitir o vírus, 

mesmo em pessoas sem sintomas. 

 

O assento é determinado pela equipe da acolhida, que acompanha o paroquiano até 

um lugar marcado. Não é possível mudar de lugar, pois há uma dinâmica na 

organização e impacto nos procedimentos de limpeza. “Cada vez que uma pessoa 

coloca a mão no banco, um agente precisa limpar”, explica Cláudia. 

 



Em cada banco, sentam no máximo duas pessoas, uma em cada ponta, para 

manter a distância de dois metros. Casais podem sentar juntos, mas famílias não, 

uma medida que segundo Leandro ainda encontra resistência. “Alguns aceitam e 

outros não, mas a gente tenta orientar aquilo que foi passado”, diz. 

 

 

Como não é possível transitar pela Igreja, é desaconselhado levar crianças menores 

de seis anos. Caso o banheiro precise ser usado, na sequência um agente da 

acolhida vai até o local para fazer a desinfecção.  

 

Ao final da celebração, é preciso aguardar no banco sua vez de sair, que segue a 

sequência dos bancos do fundo da igreja até chegar nos da frente, um 

procedimento também orientado pela acolhida.  

 

Quando todos deixam o espaço, novamente é feito o trabalho de limpeza. 

 

Para garantir a proteção das equipes, todos também seguem os mesmos 

procedimentos de higiene, usam máscaras e luvas exclusivas para cada 

procedimento de limpeza, para evitar a contaminação.  

 

Cláudia e Leandro contam que têm presenciado a alegria das pessoas ao retornar à 

Igreja, por sentirem falta dessa participação. Apesar do processo de adaptação às 

novas regras, o casal conta que elas têm servido para evitar aglomerações e riscos 

e estão sendo respeitadas. 

 

 

 


