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Osaka, 28 de fevereiro de 2020 

A todos os fiéis da arquidiocese de Osaka 

 

Comunicação sobre as medidas a serem tomadas para evitar a disseminação do 

coronavírus 

 

+A paz de Cristo. 

Enviei a 26 de fevereiro uma primeira comunicação sobre as medidas a serem tomadas 

para evitar a disseminação do coronavírus. Depois disso, o primeiro-ministro do Japão, 

Shinzo Abe, pediu formalmente o fechamento de todas as escolas primárias e secundárias 

desde 2 de março até o início das férias da primavera, a 19 de março. No seguimento 

dessa solicitação, os governos das cidades de Osaka e Sakai determinaram já o 

fechamento de todas as escolas primárias e secundárias, bem como das jardins de 

infância e escolas maternais de 29 de fevereiro a 13 de março. 

 

Nestas circunstâncias, decidi adotar as seguintes determinações: 

1. Suspender a celebração pública da Missa dominical, de 29 de fevereiro (sábado) a 14 

de março (sábado), em todas as paróquias e em outros centros onde a Eucaristia é 

normalmente celebrada com a assistência de público 

2. Dispensar os fieis de Osaka da obrigação de participar na missa dominical a 1 e 8 de 

março. Recomendo, no entanto, que seja lida a Palavra de Deus ou ainda que se faça 

um momento pessoal de oração, por exemplo, com a oração do rosário. 

3. Durante esse período (29 de fevereiro a 14 de março), suspenda a celebração pública 

da Missa em dias comuns, fora dos locais em que apenas um pequeno número de 

pessoas participe. 

4. Quanto a outros eventos, reuniões ou cursos, veja-se como adiá-los ou suprimi-los. 

5. A celebração de funerais e casamentos deve ser realizada tomando todas as 

precauções necessárias para evitar a contaminação. 

 

Peço que sejam feitos todos os esforços para tornar essa circular conhecida de todos os 

fiéis, japoneses ou de outras nacionalidades. No futuro, dependendo da evolução da 

disseminação do coronavírus, tomaremos as medidas necessárias que serão comunicadas 

em tempo útil. 

Tomás de Aquino Manyo Maeda 

Arcebispo de Osaka 


