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14 de Março de 2023 

 

Aos fies e membros da Diocese, 

 

Medidas associadas a novas infecções por coronavírus (19ª Circular) 

 

+ Paz do Senhor 

 Ao entrarmos no tempo da Quaresma, iniciamos o caminho rumo à Santa Páscoa.  

Unidos, caminhemos juntos. 

Agora, a 8ª onda da nova infecção por coronavírus finalmente começou a diminuir e 

as instruções preventivas, dadas pelo governo, estão gradualmente relaxando. Assim sendo, 

esperamos que as atividades da Igreja possam voltar ao normal, tanto quanto possível. Em 

vista disso, gostaríamos de anunciar as seguintes medidas. 

As medidas a seguir são apenas itens básicos; portanto, ao aplicá-las tenha-se em 

atenção a situação de cada local e/ou Paróquia. 

1. Missa dominical na paróquia 

a) Noções básicas 

① Desinfeção: Continuará a ser colocado desinfetante junto à entrada para que 

quem o desejar, desinfete as mãos. Em princípio, não é necessário que os padres 

e ministros da comunhão desinfetem as mãos antes da Missa; que os fiéis 

desinfetem as mãos antes de receber a comunhão e, que se desinfetem os 

assentos (bancos) após a Missa. 

② Uso de máscara: O uso de mascaras é, em princípio, opcional. Ou seja, se puder-

se ventilar até certo ponto, o local; se puder-se respeitar o numero de fieis 

dentro da capacidade do local e, se as orações forem recitadas, o uso de máscara 

é opcional. Mas, caso seja uma Celebração cantada, recomenda-se o uso de 

máscara, por enquanto. O Celebrante, o mestre de cerimônias e os leitores não 

são obrigados a usar máscaras. 

③ A água benta: Já se pode colocar a água benta na entrada da Igreja. 



ポルトガル語 Português 

b) Cessou a isenção da obrigação de assistir às missas aos domingos (primeiro dos 

Cinco Mandamentos da Igreja). No entanto, como tem acontecido até agora, não há obrigação 

de assistir à Missa se estiver impossibilitado devido a doença ou outras circunstâncias 

inevitáveis. 

2. Para outros sacramentos além da Missa (batismo, confirmação, confissão, unção 

dos enfermos), casamentos, velórios e funerais, faça-se segundo o item 1 acima. 

3. Quanto às reuniões em igrejas que não sejam missas (reuniões, grupos de estudo, 

bazares, concertos, etc.), segue-se o escrito no numero 1. O mesmo se aplica ao costume de 

refeições (lanches), depois de qualquer evento na Paróquia. 

4. As missas celebradas em mosteiros e instalações que não sejam paróquias, e as 

reuniões que não sejam missas, devem ser julgadas pelo responsável nos termos do número 

anterior. 

Dependendo da ocupação, circunstâncias familiares, condições de saúde e estado 

fisico, algumas pessoas podem ou não usar máscaras. Por favor, entenda-se e considere-se a 

situação de cada pessoa, para que não haja críticas ou discriminação causada por esta 

prevenção de infecções. 

Caminhemos juntos e passemos a Quaresma mergulhados na oração, vivendo a 

temperança (jejum) e praticando as obras de caridade. Assim acolheremos com alegria a 

Páscoa. 

 

Fraternalmente 

 

Cardeal Maeda Manyo 

Arcebispo de Osaka 


