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Kyo.Prot.N.44/2020 

2020 年 4 月 17 日 

À todos os fiéis da diocese de Kyoto 

 

Diocese católica de kyoto 

Bispo Paulo Otsuka Yoshinao 

 

Sobre a infecção do novo corona vírus 
Medidas de suspensão de missa e outros (parte4) 

Providências a tomar após 20 de abril 

 

Após “declaração de estado de emergência” do dia 17 de abril, comunicamos abaixo as   

providências a tomar após 20 de abril (domingo), como medida para evitar a 

propagação da infecção do novo coronavirus. 

 

１．Dispensa da obrigação de participação na missa dominical  

Todos os fiéis da diocese de Kyoto estão dispensados da participação na missa dominical à 

partir de 20 de abril (segunda) por um período indeterminado. 

 

2. Continuidade da suspensão da missa e outros  

As missas públicas, reuniões, palestras que não se tem controle no número de participantes, 

em príncipio, não serão realizadas, à partir de 20 de abril (seg), por um período 

indeterminado. Poderão assistir a missa pelo live da diocese de Tokyo e 

outros.https://tokyo.catholic.jp/ 

 

3．Cerimônias de velórios e casamentos  

As cerimônias de funeral, podem ser realizadas, após consulta com o padre responsável e os 

responsáveis tomando todas as medidas adequadas para evitar a propagação, em 

cerimônias pequenas com menos de 20 pessoas. Tomar os seguintes cuidados,  

① Ventilar o local todo o tempo ②Deixar um espaço de 2 metros entre os fiéis ③ Não 

https://tokyo.catholic.jp/
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conversar ou cantar muito próximo para evitar o contágio por gotículas, realizar somente a 

cerimônia de velório (não realizar a vigília). 

Durante este período, realizem em formato de “Celebração da Palavraˮ. 

Quanto as cerimônias de casamento, realizem cerimônias pequenas com menos de 20 

pessoas, se for possível adiar. 

 

4．Abertura das igrejas 

A diocese de kyoto pede, em princípio, abster a abertura das igrejas. O motivo é porque se 

a igreja estiver aberta, entrarão e sairão muitas pessoas da qual não terá controle e será 

necessário desinfetar a maçanetas das portas, as cadeiras e os bancos várias vezes por 

dia; e se o padre ou os fiéis forem fazer este trabalho correm o risco de infecção. 

 

5．Providências a tomar 

１ ） Depois que o governo japonês retirar a “declaração de estado de emergência” 

observaremos a situação de infecção, se tiver alguma alteração na medida, 

comunicaremos novamente. 

２）Os critérios para retomar as reuniões como missas e outros, serão que não haja nenhuma 

pessoa infectada no período de 2 semanas, na área ou nas proximidades (província, 

cidade) de cada responsável do bloco. O bloco que tiver continuidade de pessoas 

infectadas em alguma cidade de sua área, não poderá retomar a missa (celebração da 

Palavra), reuniões, palestras e outras atividades da qual não se tem controle no número 

de participantes.  

 

 

O objetivo da diocese de Kyoto ao abster a igreja de reuniões como missa e outros é de 

¨Proteger toda a vida¨ , primeiramente a vida de todos vocês e também porque 

inconscientemente podemos tornar um meio de infecção e para evitar a possiblidade de 

colocar outras pessoas em perigo. Não propague a infecção, pratique este gesto de amor ao 

próximo e façam suas orações. 

Agora a comunidade católica está vivendo o período da Páscoa que renova a fé em Nosso 

Senhor Jesus ressucitado. Em qualquer situação que estivermos, devemos seguir sempre 

confiando em Nosso Senhor Jesus que já ressucitou e caminha conosco, rezar juntos para a 

cura desta doença contagiosa e para que a paz possa reinar sobre o mundo.  

 

以上。 


