Pequenos detalhes que fazem a diferença e unem a Igreja
1. Não chegar atrasado. Lembre-se de que Deus está esperando você para enchê-lo com o seu amor,
dar o seu perdão e um abraço, falar ao seu ouvido, e dizer o que o você precisa ouvir. Ele separou um
lugar na mesa para você. Não o deixe esperando;
2. Não usar roupas provocantes. Não use vestuário que possa chamar a atenção ou provocar (decote,
mini-saia e shorts);
3. Não entre na igreja sem saudar o Senhor. Ao chegar, faça o sinal da cruz. Ele está lá, feliz por ver
você. Agradeça-o, pois ele o convidou;
4. Não tenha preguiça de fazer a reverência ou a genuflexão. Se você passar em frente ao altar, que
representa Cristo, faça a reverência. Se passar pelo Sacrário, onde está Cristo, faça a genuflexão (tocar
o chão com o joelho);
5. Não masque chiclete nem coma ou beba. Só é permitida água e em caso de necessidade e por
questão de saúde;
6. Não cruze as pernas. O acto de cruzar as pernas é considerado pouco respeitoso. O seu corpo deve
expressar a sua devoção;
7. A mesma pessoa não deve fazer a Leitura e o Salmo. Se você vir um só leitor ou leitora, ofereça-se
para ler, pois as Leituras e o Salmo devem ser proclamados por leitores diferentes (dois no meio da
semana e três aos domingos ou dias festivos, quando há a Segunda Leitura);
8. Não adicione frases quando for fazer as Leituras e o Salmo. Não leia as letrinhas vermelhas nem
diga: “Primeira Leitura” ou “Salmo Responsorial”;
9. Nunca recite o Aleluia antecipadamente. Não se adiante para dizer “Aleluia, Aleluia”. Espere alguns
segundos, pois, certamente, alguém o cantará. Se nem o padre nem ninguém cantar, omita-o, mas
nunca o recite;
10. Não faça o sinal da cruz na proclamação do Evangelho. Você só deve fazer três cruzes pequenas:
uma na fronte, outra nos lábios e a última no peito;

11. Não responda no plural quando Credo é feito em forma de perguntas. Quem preside a Missa pode
perguntar: “Creem em Deus Pai Todo Poderoso?” Neste caso, não responda “sim, cremos”, pois a fé é
pessoal. Responda: “sim, creio”.
12. Não recolha a oferta durante a Oração Universal. A oferta deve ser recolhida durante a apresentação
dos dons, quando todos estão sentados e o padre agradece a Deus pelo pão e o vinho e purifica as
mãos;
13. Não se levante durante a apresentação dos dons. Às vezes, alguém se levanta e, por impulso, outros
também ficam de pé. Talvez, ao ver o padre levantar o cálice e a hóstia, as pessoas pensam que já é a
Consagração. Mas não é;
14. Não se ajoelhe logo depois do “Santo”. É preciso esperar que o padre peça que o Espírito Santo
transforme o pão e o vinho em Corpo e Sangue de Cristo. É neste momento que se deve ajoelhar-se
(se houver sino, ajoelhe-se quando ele soar);
15. Não ficar sentado durante a Consagração. Se você não consegue se ajoelhar, fique de pé, mas nunca
se sente, a menos que seja por alguma doença. É falta de respeito com Cristo, que se faz presente no
altar;
16. Não dizer nada em voz alta durante a Consagração. Tem gente que, durante a Consagração, diz em
voz alta: “Meu Senhor, Meu Deus”. Mas isso distrai quem está fazendo uma oração pessoal em silêncio;
17. Não diga em voz alta: “Por Cristo, com Cristo, em Cristo…”. Só quem deve dizer isso é quem preside
a Missa;
18. Não saia do seu lugar para ir dar a Paz. Você só deve cumprimentar quem está perto de você, não
outras pessoas, em outros bancos. Tampouco deve aproveitar para ir felicitar alguém ou dar pêsames;
19. Se você não estiver preparado, não comungue. Você deve ter guardado o jejum eucarístico (não ter
comido nem bebido nada uma hora antes de comungar) e não ter pecado grave;
20. Não fazer somente uma fila de Comunhão (a do padre). Jesus está presente na Hóstia Consagrada,
não importa se é a hóstia segurada pelo padre ou por um Ministro Extraordinário da Eucaristia, que é
uma pessoa preparada e autorizada pela Igreja para distribuir a Comunhão na Missa e levá-la aos idosos
e enfermos;
21. Depois de comungar, não converse com os outros. Volte ao seu lugar e fale com o Senhor. Se você
não comungou, faça uma comunhão espiritual e converse com Ele;
22. Quando terminar a distribuição da Comunhão, não continuar cantando. O canto da Comunhão
deve terminar quando a última pessoa receber a hóstia, para que haja um silêncio sagrado, em que
cada pessoa entra em diálogo com Deus;
23. Desligue o telemóvel. Não fique mandando mensagens ou falando ao telemóvel durante a Missa, pois
isso distrai você e os outros. Dedique sua atenção ao Senhor, que está dedicando a atenção Dele a
você;
24. Não perca as crianças de vista. Ensine-as a aproveitar a casa do Pai e a se comportar na Missa;
25. Não saia antes que a Missa termine. Não perca a bênção fina, através da qual o padre o envia ao
mundo para dar testemunho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Saia da Igreja com um
propósito novo, que tenha sido inspirado no Senhor, para edificar no mundo o Seu Reino de amor.

