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Medidas associadas a novas infeções por Coronavírus (13o)
18 de Junho de 2021
Arcebispo Maeda
Caríssimos Irmãos e Irmãs
＋ A paz do Senhor,
A Igreja é o encontro do Povo de Deus que caminha juntos unidos padres,
religiosos e leigos para construir o Reino de Deus. A propagação do Coronavírus está
diminuindo até um certo pouco, mas parece que vai demorar um pouco antes de terminar,
graças ao processo de vacinação; levará algum tempo até que possamos retornar à vida
normal de fé. Nesse sentido, à medida que, gradualmente, se vão relaxando as medidas
de prevenção (autocontrol), vamos caminhando como Igreja, adaptando-nos ao novo
estilo de vida que a sociedade japonesa, como um todo, está desenvolvendo.
O "Estado de Emergência" emitido para as prefeituras de Osaka e Hyogo será
levantado a partir do dia 21 de Junho, e continuaremos a tomar medidas para prevenir a
propagação. Se o governo local relevante publicar alguma orientação, basicamente iremos
segui-las.
A Diocese de Osaka anulará o cancelamento das Missas públicas, mas as
circunstâncias locais e a capacidade do número de pessoas que se reunirão serão muito
diferentes de acordo com a paróquia, comunidade religiosa ou, de acordo com os Centros,
pelo que cada responsável tomará decisões segundo a realidade e situação (também sobre
a forma da celebração).
Para mais informações, consulte o seguinte:
1. SOBRE A MISSA DE DOMINGO NA PARÓQUIA.
a) Medidas básicas (desinfetante para as mãos, uso de máscara, ventilação,
oferecer boas informações, não cantar, abster-se de vocalizar o máximo possível, sentarse à distância de pelo menos 2 metros se possível ou pelo menos 1 metro, e medir a
temperatura ao entrar). Por favor, sejam minuciosos.
b) Os oficiantes e ministros da Eucaristia também usarão máscaras durante a
Missa. Porém, em consideração aos deficientes auditivos e aos idosos, se o púlpito estiver
a mais de 2 metros da comunidade, não é necessário o uso de máscara durante a homilia.
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c) A obrigação de assistir à Missa ao Domingo está isenta para todos na paróquia,
pelo que cabe à responsabilidade pessoal decidir se quer ou não assistir à Missa. Por favor,
não assista às missas de (em) outras paróquias, se em sua paróquia não houver a Missa
pública.
d) Se as contra-medidas não puderem ser totalmente implementadas por vários
motivos (incluindo não só o aspecto físico, mas também no caso em que os responsáveis
estão sobrecarregados), ou se houver circunstâncias especiais em cada local, por favor,
cancele a Missa pública. Nesse caso, o pároco "todos os domingos ... tem a obrigação de
celebrar Missa pelas pessoas que lhe foram confiadas" (Direito Canônico, artigo 535,
parágrafo 1); também pode celebrar missas pessoalmente pelas intenções dos paroquianos.
Além disso, por favor, pode-se criar novos meio para que a graça da liturgia do Dia do
Senhor alcance os crentes de diferentes maneiras (Missa “on-line”, etc.).
e) Se desejar cancelar a Missa dominical paroquial, o pároco responsável deve
comunicar ao moderador do bloco em que trabalha, ao encarregado da Vigararia (Chiku)
e ao Vigário Geral. Pode entrar em contato com o Vigário Geral por e-mail. Envie-nos as
informações para o seguinte e-mail [pastor info@osaka.catholic.jp].
2. As missas em Congregações religiosas e outros Centros que não a paróquia, e
as missas no meio da semana podem ser celebradas respeitando sempre as medidas de
prevenção exigidas; cabendo ao responsável tomar decisão.
3. Se houver necessidade de fazer uma reunião, estudo ou um encontro, além da
Eucaristia, tome-se as devidas medidas de prevenção, limitando o número de
participantes e evitando comer ou beber, nesses encontros.
Lembrem-se de que todos podem estar infectados. Ao mesmo tempo,
mantenham a fé e a esperança em qualquer situação e circunstância, pensando sempre nas
pessoas vulneráveis que mais precisam de atenção.
*As principais versões em idiomas estrangeiros estão listadas abaixo.
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