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A ASSUNÇÃO DA VIRGEM MARIA 2020 

MENSAGEM DO BISPO DE KYOTO, PAULO OTSUKA 

 

O número de pessoas infectadas com o covid-19 está aumentando 

constantemente. As missas, que foram retomadas em junho, foram 

suspensas novamente. Celebrando a Assunção de Nossa Senhora, 

oferecemos nossas orações inspiradas na oração do Papa Francisco por 

esta pandemia. (cf. Carta de Sua Santidade Papa Francisco aos Fiéis, maio 

de 2020) 

▪ Proteção de Maria 

Nesta trágica situação em que o mundo inteiro vive, presa do sofrimento 

e da ansiedade, voltamos a ti, Mãe de Deus e nossa Mãe, para buscar 

refúgio sob sua proteção. Virgem Mãe, volte os seus olhos misericordiosos 

para nós no meio desta pandemia do coronavírus. Proteja-nos neste 

momento ansioso, especialmente àqueles que atualmente recebem 

tratamento, àqueles que sofrem os efeitos colaterais desta doença, suas 

famílias e todos aqueles que temem a infecção. Acabe logo com a 

propagação dessa infecção. 

▪ Oração pelos mortos 

Maria, conforta àqueles que estão angustiados e lamentam seus entes 

queridos falecidos e cujos funerais provavelmente ocorreram em 

situações que fizeram sua dor aumentar ainda mais. Reze conosco ao Pai 

Misericordioso para que, todos os que morreram de doenças infecciosas 

em todo o mundo, possam receber a paz eterna. 

▪ Conforto para as pessoas que não conseguem se reunir 

Maria, fica perto daqueles que estão preocupados com seus entes 

queridos doentes, mas que, para evitar a propagação da doença, não 

podem estar perto deles. 

Muitas pessoas devem se abster de visitar doentes e idosos. Alguns que 

moram longe de casa não poderão visitar suas famílias durante as férias 



de verão. Que eles sejam capazes de se comunicar com seus corações e 

aprofundar seus laços familiares e de amizade, à medida que cuidam da 

saúde dos outros. 

▪ Ansiedade sobre o trabalho e a vida 

Maria, enche de esperança àqueles que estão preocupados com a 

incerteza sobre o futuro e as consequências para a economia e o emprego. 

Devido à prolongada propagação da infecção, as pessoas em todas as 

ocupações continuam enfrentando uma situação séria que afeta suas 

vidas. Além disso, as pessoas afetadas pelas fortes chuvas em Kyushu e 

Tohoku, em julho passado, continuam sofrendo. Maria, ajuda todos eles 

para superar essas provas. E que poçamos ficar de olho nas necessidades 

dos mais vulneráveis. 

▪ Gratidão 

Maria, proteje os médicos, enfermeiros, profissionais da saúde e 

voluntários que estão em primeira fila nesta emergência, arriscando suas 

vidas para salvar outros. Apoie seus esforços heroicos e dai-lhes força, 

generosidade e saúde contínua. Agradecemos também aos leigos, 

religiosos e padres que servem em nossas paróquias, esforçando-se para 

prevenir a infecção. Que continuemos a receber bênçãos de segurança, 

saúde e manter a unidade em nossa comunidade de fé.  

Maria, Consolação dos Aflitos, abrace todos os seus filhos e filhas em 

perigo e reze para que a mão todo-poderosa de Deus nos liberte desta 

terrível pandemia, para que a vida possa ser retomada serenamente em 

seu curso normal. Amém. 

 

Assunção da Virgem Maria 2020 
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