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Osaka, 25 de março de 2020 

 

QUARTA COMUNICAÇÃO A TODOS OS FIÉIS DO ARQUIDIOCESE DE OSAKA 

SOBRE AS MEDIDAS A TOMAR EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS 

 

 

A paz do Senhor esteja convosco. 

 

A celebração pública da Eucaristia foi suspensa na nosssa arquidiocese até o final de março. 

Informo com esta comunicação sobre as medidas que decidi adotar a partir dessa data. 

 

1. A suspensão da celebração pública da Eucaristia continuará até 8 de abril (quarta-feira). A 

celebração pública começará na Quinta-feira Santa, 9 de abril, à tarde, com a celebração da 

Missa da Ceia do Senhor. Contudo, se a situação piorar novamente, as celebrações públicas 

poderão ser suspensas novamente. 

2. No dia 5 de abril, domingo de ramos, a celebração pública da Eucaristia não será ainda 

permitida. Porém, na medida do possível, os padres responsáveis pelas paróquias procurem 

celebrar a Eucaristia acompanhada por acólitos e algumas pessoas da paróquia e abençoem os 

ramos para o resto da comunidade paroquial. Os paroquianos poderão recolher as palmeiras 

mais tarde. 

3. A missa do crisma e a celebração de prata, ouro, diamante e platina da ordenação sacerdotal 

de alguns padres que trabalham na arquidiocese de Osaka, programada para 8 de abril 

(quarta-feira), é transferida para o dia 20 Maio, às 11:00. A reunião do conselho sacerdotal 

diocesano, marcada para as 10:30 daquele dia, começará às 09:30. 

4. Em relação à liturgia do Tríduo Pascal, seguindo as disposições da Congregação para o 

Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, as seguintes mudanças serão aplicadas: 

a) Quinta-feira Santa: a lavagem dos pés é suprimida. Também é suprimida a procissão para 

transferir o Santíssimo Sacramento para o monumento, que ocorre no final da celebração da 

Eucaristia na Quinta-feira Santa. O Santíssimo Sacramento será reservado no tabernáculo, 

como é normalmente feito. 

b) Sexta-feira Santa: Na solene oração universal da liturgia da Sexta-feira Santa será 

acrescentada a seguinte oração pelo mundo que sofre devido à proliferação do coronavírus: 

Diácono: Oremos pelo mundo que sofre com a proliferação da pandemia de coronavírus. Que 

o Senhor conforte os que sofrem e nos liberte a todos do medo e da ansiedade que sentimos 

diante dessa doença. 

Celebrante: Senhor, nossa esperança, pedimos o dom da cura para aqueles que são afetados 
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pelo vírus e a proteção daqueles que trabalham no cuidado dos doentes. Que possamos, 

assegurados de vossa presença entre nós, re-experimentar a esperança neste nosso mundo 

cheio de ansiedade e confusão. Por Cristo, nosso Senhor. 

c) Sábado Santo: não será abençoado o fogo no início da Vigília Pascal. O Círio Pascal será 

aceso diretamente e, sem fazer a procissão, a precónio pascal será proclamado (será lido). 

Passando-se imediatamente para a Liturgia da Palavra. 

5. A decisão sobre a celebração do batismo na Vigília Pascal fica a critério de cada pároco. 

6. Além desses pontos, devem ter-se em consideração o seguinte: 

a) Pessoas que se sentem mal não devem participar das celebrações. O mesmo critério se 

aplica a idosos ou pessoas com problemas de saúde. Essas pessoas estão isentas da obrigação 

de participar da Eucaristia. 

b) Os padres devem lavar as mãos cuidadosamente antes da celebração da Eucaristia. Do 

mesmo modo, tanto os sacerdotes como os ministros extraordinários da Eucaristia lavam ou 

desinfetam as mãos antes de distribuir a comunhão. 

c) O padre com febre, tosse ou resfriado não deve celebrar a Eucaristia em público. Nesse 

caso, se não encontrar um substituto, a celebração da Eucaristia poderá ser cancelada. Os fiéis 

estariam isentos da obrigação de participar da missa. 

d) Antes e durante a missa, procure abrir-se as janelas para favorecer a ventilação da igreja. 

e) Procure manter uma certa distância entre as pessoas quando estiver sentado nos bancos. 

Será bom aumentar a distância entre os bancos ou a disposição das cadeiras. 

f) Procure usar a máscara durante as celebrações. Os leitores, monitores e acólitos podem usar 

máscara. 

g) Nenhuma parte da Missa será cantada ou canções serão incluídas na celebração durante 

esse período. Tudo será rezado. As respostas que correspondem a toda a assembléia podem 

ser assumidas pelo monitor ou pelos leitores, evitando que os outros participantes das 

celebrações tenham que emitir sons altos. 

h) Não haverá procissão com as ofertas de pão e vinho. Estes serão previamente preparados e 

colocados sobre a mesa perto do altar. 

i) Procure colocar-se álcool desinfetante na entrada da igreja e na sala de reuniões para que 

os participantes possam usá-lo adequadamente. 

j) Deixe os recipientes de água benta na entrada da igreja sem água e coloque uma placa 

proibindo seu uso. O problema não está na água, mas no contato que muitas pessoas têm com 

o recipiente. 

 

Solicito que esta comunicação seja divulgada a todos os paroquianos, inclusive os de outros 

países. Esta comunicação encontra-se na "página web" oficial da arquidiocese, traduzida para 
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vários idiomas. 

 

Oremos para que a propagação deste vírus pare em breve. 

 

 

 

Thomas Aquinas Manyo Maeda 

Arcebispo de Osaka 


