
PROTOCOLO DE REABERTURA PARA A SANTA MISSA – HOLY FAMILY 
CATHOLIC CHURCH – 5/22/2020 

  
Primeira Fase de Reabertura da Santa Família Igreja Católica 

Neste momento iremos apenas reabrir a Santa Missa e as confissões. Todas as 
aulas, reuniões e outras atividades estão suspensas ou continuam via online. 

O nosso arcebispo Hartmayer, da Arquidiocese de Atlanta, deu-nos a permissão para 
começar a reabrir as Santas Missas públicas. Começaremos na terça-feira, dia 26 de 
Maio, com a Missa diária às 9 da manhã somente em inglês. ( NÃO HAVERÁ MISSA 
EM PORTUGUÊS AS TERÇAS-FEIRAS NESTE PRIMEIRO MOMENTO. 
AGRADECEMOS SUA COMPREENSAO). No entanto, a obrigação de assistir à 
missa permanece suspensa até 28 de junho de 2020.  Os fiéis não são obrigados a 
participar da Santa Missa, embora encorajemos a sua participação pelo live stream, 
que permanecerá disponível. Com base nas diretrizes Arquidiocesanas e CDC, 
recomendamos a não participacao presencial de pessoas na Santa Missa na 
nestas condições: 

• Qualquer pessoa com idade igual ou superior a 65 anos 

• Qualquer um que não pode ou não deve usar uma máscara facial  

• Qualquer um que esteja imunocomprometido ou que tenha condições de saúde 
subjacentes ( Diabetes, Problemas Respiratorios e Cardiacos por exemplo ).  

• Qualquer um que tenha sido exposto a COVID-19 

• Qualquer pessoa que se sinta doente ou exiba quaisquer sintomas de COVID-19 

• Qualquer um que tenha viajado para um local identificado como um ponto 
quente para COVID-19 nos últimos 14 dias 

Lembre-se de seguir as recomendações do CDC para sua própria saúde. Se você cair 
em uma categoria de "em risco", por favor fique em casa e se una a nós pelo Live 
Stream. 

Teremos um novo calendário da Santa Missa de fim de semana permitirá a entrada/
saída segura antes e depois da Santa Missa, bem como a limpeza de bancos e outras 
superfícies entre as Missas. O nosso novo calendário das Santas Missas será: 

• Sábado às 7PM (Português) – Com transmissão ao vivo pelo Facebook. 

• Domingo às 8h30AM (inglês) 

• Domingo às 10:30AM (inglês) - também disponível via transmissão ao vivo. 



• Domingo às 12:30PM (espanhol) - também disponível via transmissão ao vivo. 

  

Isto faz parte da fase 1 da reabertura da nossa paróquia e terá muitos protocolos que 
todos os paroquianos devem seguir para participarem presencialmente da Santa 
Missa. Estes procedimentos serão reavaliados semanalmente. Se você gostaria de 
participar da  Santa Missa por favor leia os detalhes abaixo. Agradecemos pela sua 
paciência e conformidade. 

RESERVA DE CAPACIDADE E LUGAR 

• Por enquanto, as Missas de fim de semana serão limitadas a 100 pessoas, 
enquanto a Santa Missa diária será limitada a 50. 

• O berçário estará fechado, e a sala de choro e Lobby não estarão disponíveis 
para assentos. 

• Devido a impossibilidade de acomodar todos os nossos paroquianos para as 
Missas dominicais, estamos pedindo aos paroquianos para solicitar uma reserva 
de assento online antes de cada Missa. Para acomodar e evitar decepções, as 
reservas terão de ser feitas com antecedência. Estamos usando um sistema de 
reservas on-line, a fim de nos organizarmos para a segurança e bem-estar de 
todos aqueles que entram em nossa igreja.  Por favor, entenda que faremos o 
nosso melhor para sentarmos todos com segurança, mas devido aos requisitos 
de distanciamento social, uma reserva pode não garantir um assento.  Por favor, 
use o link abaixo para se inscrever para a Missa a que deseja participar: 

Inscrever-se na Santa Missa: h"ps://www.eventbrite.com/o/holy-family-catholic-
church-30321845476 

• Aqueles que aparecerem sem reserva de assento serão convidados a 
permanecer em uma linha de espera e serão sentados apenas se a capacidade 
não for cumprida. 

• As inscrições para cada fim de semana abrirão na quarta-feira anterior às 10: 00. 

ANTES DE CHEGAR 

• Lave as mãos. 

• Por favor, use o banheiro em casa.  Haverá acesso limitado na igreja-apenas 
uma pessoa ou família no banheiro de cada vez. 

• Todos a partir de 2 anos de idade (de acordo com as diretrizes do CDC) deverão 
usar máscaras de rosto em nossa Igreja durante a Missa. 

https://www.eventbrite.com/o/holy-family-catholic-church-30321845476
https://www.eventbrite.com/o/holy-family-catholic-church-30321845476
https://www.eventbrite.com/o/holy-family-catholic-church-30321845476


• O berçário, a sala de choro e Lobby estarão fechados para se sentarem durante 
a Missa. 

• Traga seu próprio desinfectante de mãos que possa ser usado antes e depois de 
receber a comunhão Sagrada. 

• Não traga itens que contenham alvejante para o santuário, pois isso danificará 
os bancos. 

PROCEDIMENTOS DE CHEGADA EM NOSSA SANTA MISSA 

• Para pessoas acima de 2 anos (de acordo com as diretrizes do CDC) máscaras 
faciais deverão ser usadas assim que você sair do seu veículo. 

• A entrada na Missa será através das portas do Lobby que abrirão apenas 15 
minutos antes do início da Missa. 

• A acomodação das pessoas será feita nos bancos abertos de frente para trás. 

• Todos os outros bancos serão fechados. 

• Haverá uma família por banco. 

• As famílias estarão sentadas nas seções centrais, enquanto os indivíduos e os 
casais estarão sentados nas duas seções externas, todos serão encaminhados 
ao banco designado de acordo para sua reserva. 

• Não haverá lugares no Lobby ou na sala de choro. O berçário estará fechado. 

• As fontes de água benta permanecem vazias. 

• Não atrase a sua chegada a Missa. Venha pelo menos 20 min antes para 
evitar qualquer inconveniente.   

PROCEDIMENTOS DA SANTA MISSA 

• As Santas Missas serão conduzidas como vocês viram nas transmissões via 
facebook ao vivo com ministros leigos voluntários reduzidos. Não haverá 
servidores de altar, coros ou sacristãos leigos. 

• A comunhão será distribuída apenas pelo clero. 

• Por favor, mantenha a máscara durante a Santa Missa. 

• Não deve haver nenhum contato físico entre as famílias ao sinal de paz durante 
a oração do Senhor. 



• Os cestos não serão passados durante o ofertório. Você será capaz de colocar a 
sua doação em um cesto à medida que você entra ou sai da igreja, mas nós 
encorajamos fortemente a doação on-line através do nosso sistema de doação 
on-line. 

PROCEDIMENTOS DE COMUNHÃO 

• O Arcebispo Hartmayer advertiu que a comunhão será recebida apenas na 
mão. 

• O Precioso Sangue não será oferecido à congregação. 

• O uso de desinfectante de mãos pessoais antes e depois da comunhão é 
fortemente encorajado. 

• Haverá uma única linha de comunhão em cada corredor lateral. Os ajudantes 
irão providenciar direção. 

• Máscaras devem ser usadas na linha de comunhão. Depois que o padre lhe 
oferece a comunhão, por favor, vá para o lado a 6 pés de distância, tire a 
máscara, consuma a Eucaristia, e depois coloque a máscara novamente para 
voltar ao seu banco. 

PROCESSOS DE DESPEDIDA  

• Após a bênção final, os paroquianos devem permanecer em seu banco. 

• Os bancos serão dispensados de forma ordenada, começando na parte de trás 
da igreja e, em seguida, avançando.  

• Você deve sair do seu banco quando solicitado. A oração privada não está 
disponível depois das Missas para permitir que a igreja seja limpa para a 
próxima Missa. 

• Somente as portas de madeira traseiras da igreja serão utilizadas durante a 
saída. 

• Você poderá deixar a sua oferta semanal na saida da igreja.  

• O clero não apertará as mãos. Vão apenas acenar na saída. 

• Por favor, não se reúna fora, vá diretamente para o seu veículo para permitir que 
a próxima Santa Missa para começar. 

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA DA IGREJA 



• Continuaremos a implementar práticas de limpeza e higienização, incluindo 
limpeza dos bancos entre cada Santa Missa. 

• Desinfecção de banheiros, maçanetas de portas e outras superfícies 
frequentemente tocadas ocorrem durante todo o dia. 

• O pessoal da paróquia e os voluntários serão obrigados a usar máscaras faciais, 
lavar as mãos, e seguirão todos os procedimentos recomendados de saúde e 
segurança.  

Lembre-se de seguir as recomendações do CDC sobre a tua própria saúde. Se você 
cair em uma categoria de "em risco", por favor fique em casa e participe via Facebook 
ou nosso Portal da Holy Family.  

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO 

A partir de 27 de Maio de 2020, a confissão estará disponível por ordem de chegada, 
quarta-feira à noite das 17:30—19:00 e sábado de manhã das 9:45-10: 30. Por favor, 
use uma máscara para confessar e mantenha a distância social dos outros na fila. 

• Os confessionários serão organizados para que sua confissão seja privada, 
mantendo a distância social. 

• Por favor, mantenha-se a 6 pés de distância ao esperar na fila (os marcadores 
estarão no chão). 

• Por favor, regressem aos vossos veículos após a vossa confissão.  Não fique 
dentro de qualquer edifício da igreja para fazer sua penitência, e evitar a 
tentação de misturar-se. 

• Por favor, lave as mãos antes de vir para a igreja e após a sua partida. 

No caso de uma chamada de emergência sacramental 678-744-2600 

Atenciosamente, 

Pe. Miguel Grave de Peralta 
Pastor 
  


