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   Osaka, 12 de março de 2020 

 

Terceira comunicação sobre as medidas a adotar contra a propagação do coronavírus 

 

Caros irmãos e irmãs, 

A paz do Senhor esteja convosco. 

 

Considerando as notícias que nos chegam sobre o coronavírus, decidi adotar as seguintes 

medidas: 

 

1. Suspender a celebração pública da Missa dominical, de 15 de março (domingo) a 31 de 

março (terça-feira), em todas as paróquias e em outros centros onde a Eucaristia é 

normalmente celebrada com a assistência de público. 

2. Dispensar a obrigação de participar da missa dominical de todos os fieis da arquidiocese de 

Osaka nos domingos 15, 22 e 29 de março. No entanto, recomendo que se leia a Palavra de 

Deus em particular ou em família e se faça um momento de oração, com a a oração do rosário, 

por exemplo. Recordo também que a Arquidiocese de Tóquio transmite a missa dominical on-

line em japonês. Podem verificar em http://tokyo.catholic.jp/ 

3. Durante esse período (de 15 a 31 de março), suspenda-se a celebração da missa nos dias de 

semana, fora dos locais onde um pequeno número de pessoas participa. Tanto para a 

celebração da missa em comunidades religiosas quanto para a celebração particular dos 

sacerdotes, podem ser usadas as orações da Missa  "por qualquer necessidade" que se 

encontra nas orações das missas "por várias circunstâncias públicas" no Missal Romano. 

4. Em relação a outros eventos, reuniões ou cursos planejados para este período, considere a 

possibilidade de adiá-los ou excluí-los. 

5. A celebração de funerais e casamentos deve ser realizada tomando todas as precauções 

necessárias para evitar a contaminação. 

6. Sobre os eventos e reuniões planejados no nível diocesano para este período: 

a. A celebração do dia vocacional diocesano e a ordenação diaconal prevista para 20 de março 

(sexta-feira) são adiadas. Peço a todos que orem pelas vocações naquele dia. A data da 

ordenação diaconal do missionário claretiano Paulo Nyu I permanece indeterminada. 

b. As reuniões do Conselho Presbiteral e a assembléia dos coordenadores de zona e dos 

responsáveis pelas diferentes comissões diocesanas (dia 18, quarta-feira), da comissão de 

assuntos econômicos (dia 24, terça-feira), do Colégio de Consultores (dia 25, quarta-feira) e 

dos agentes pastorais da arquidiocese (gesshu) no dia 25 (quarta-feira) serão realizados 

conforme o planejado. 
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Peço que sejam feitos todos os esforços para tornar essa circular conhecida de todos os fiéis, 

japoneses ou de outra nacionalidade. Você pode encontrar o texto desta comunicação em 

várias línguas no site da arquidiocese de Osaka. 

 

 Se for necessário adotar medidas especiais em abril, uma nova comunicação será enviada. É 

doloroso ter que ordenar a suspensão da celebração da Eucaristia neste momento tão perto da 

Páscoa. Vamos viver esse momento em comunhão com tantas pessoas que estão em situação 

de sofrimento ou dificuldade. Peço ao Senhor que esta situação possa ser superada o mais 

rápido possível. 

 

Fraternalmente em Cristo, 

 

 

Thomas Aquinas Manyo Maeda 

Arcebispo de Osaka 


