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Na Diocese de Kyoto, decidimos que, quando os blocos forem retornar com as missas dominicais 

(celebração da Palavra), reuniões, estudos e outros, devem colocar em prática as exigências abaixo, 

para cumprir o ‟Novo estilo de vida social” anunciado pelo governo japonês, que são: ① manter uma 

distância física, ②utilizar máscara, ③lavar sempre as mãos e evitar as tres situações: aglomeração, 

falar de perto e local fechado. Se não conseguir cumprir as exigências, não poderá realizar missa, 

reuniões, etc. Peço que cada igreja, leve em consideração a situação e a estrutura da sua igreja, use 

a imaginação para retornar as missas e outras atividades, em etapas.  

 

1. Medidas gerais contra o Coronavirus 

① Desinfetar antes de usar, com ácido hipocloroso, álcool ou outros, as maçanetas, os assentos, as 

mesas e outros da igreja e das salas de reuniões. Desinfetar depois de usar também. 

② Colocar desinfetante de álcool ou outro, para os participantes, na entrada da igreja e das salas de 

reuniões e colocar em prática. 

③ Não colocar o recipiente de água benta na entrada da igreja. 

④ Para que a igreja e as salas de reuniões não se tornem local fechado, ventile o tempo todo, de 

acordo com o tamanho do local. 

⑤ Os participantes devem, １）Usar máscara２）Manter distancia, na medida do possível, 2 metros 

(marcar os bancos para sentar) ３）Para evitar infecção por gotículas, evite cantar e falar em voz 

alta. 

⑥ Evite participar se for idoso com saúde fraca, paciente de doença básica (diabete, doença cardíaca, 

doença respiratória obstrutiva crônica ou asma, tratamento de cancer, doença imunológica) e 

pessoas com sintomas de gripe. 

⑦ As reuniões (estudos, catecismo, etc) devem ser menos de 1 hora. 

⑧ Não realizar festas e não providenciar alimentos, exceto líquidos para reuniões.  

 

2. Sobre o ofertório e comunhão da missa 

① Não realizar o ofertório da hóstia e do vinho (água) durante a missa. 

② A hóstia e o vinho devem ser colocados perto do altar, antecipadamente.  

③ Colocar somente a quantidade necessária de hóstia no ciborio (teca) providenciar uma tampa. 

Deixar tampado durante a missa também. 

④ ‟No momento da paz”, não fazer aperto de mãos, não abraçar, cumprimentar com uma leve 

reverência. 

⑤ O sacerdote, o dirigente, o ministro consagrado extraordinário da Sagrada Comunhão deve 

desinfetar as mãos antes da comunhão. Estudem uma forma para que as pessoas que vão receber 

a Sagrada Comunhão também possam desinfetar as mãos, antes de receber a Sagrada 

Comunhão. 

⑥ O sacerdote elevará a Sagrada Comunhão e pronunciará ‟O Corpo de Cristo”, os fiéis responderão 



 

‟Amém”. Quando for entregar a Sagrada Comunhão, o sacerdote entregará em silêncio, os fiéis 

receberão em silêncio. 

⑦ Não será possível fazer a comunhão em duas espécies do pão e vinho. 

⑧ Não receber a Sagrada Comunhão na boca (língua), receber a Sagrada Comunhão na mão. 

⑨ Para encurtar o horário da missa (Celebração da Palavra) e para evitar a infecção por gotículas, 

não cantar os cânticos da missa, durante um tempo. No entanto, somente o Salmo Responsorial 

e Aclamação do Evangelho pode ser cantado por um solista. 

 

3. Sobre a Sagrada Comunhão aos enfermos 

Se houver necessidade de Sagrada Comunhão aos enfermos, siga as orientações do sacerdote 

responsável pelo bloco, obedeça as exigências acima para que não haja infecção. 


