ポルトガル語 (Português）

Osaka, 5 de maio de 2020
SÉTIMA COMUNICAÇÃO A TODOS OS FIÉIS DA ARQUIDIOCESE DE OSAKA SOBRE AS
MEDIDAS A TOMAR EM RELAÇÃO AO CORONAVÍRUS
A paz de Cristo.
Como sabe, o estado de emergência em todo o país foi estendido até 31 de maio, e as prefeituras de
Osaka e Hyogo foram declaradas em alerta especial. Considerando essa situação, anuncio o
seguinte:
1. Até 31 de maio, a celebração pública da Eucaristia é suspensa. Quanto a outros tipos de
atividades (catequese, conferências, etc.), veja-se como suprimi-las ou adiá-las.
2. As atividades planeadas pela arquidiocese para os meses de maio e junho são as seguintes:
a) Conselho Presbiteral e Missa Crismal em 20 de maio (quarta-feira).
O Conselho Presbiteral reunir-se-á na Catedral da Igreja a partir das 10:00 e às 11:00 celebrarão a
Missa Crismal (somente aqueles que participam no Conselho). Os padres devem trazem alba e
estola branca. Aqueles que fisicamente não se sentem bem ou têm dúvidas em participar evitam
fazê-lo. Às 12 horas, será distribuído como almoço um obento. As celebrações de aniversário
sacerdotal são adiadas para outro dia ou até o próximo ano.
b) A reunião mensal dos agentes de pastoral de 27 de maio (missa no cemitério de Kabutoyama) é
suspensa.
c) O Conselho de Consultores em 3 de junho ocorrerá na Cúria a partir das 10:00.
d) A reunião formativa dos agentes de pastoral de 16 de junho (terça-feira) a 17 de junho (quartafeira) está suspensa.
e) Está suspensa a reunião de padres e delegados diocesanos de 17 de junho (quarta-feira).
f) O Conselho Pastoral Diocesano de 28 de junho (domingo) está suspenso.
3. Quanto à administração dos sacramentos (batismo, comunhão, reconciliação, unção de
enfermos), deixo a decisão a critério dos párocos.
4. A celebração de funerais e casamentos deve ser realizada tomando todas as precauções
necessárias para evitar a contaminação.
5. Os fiéis da arquidiocese de Osaka estão isentos da obrigação de participar da missa dominical
enquanto durar o cancelamento da celebração pública da Eucaristia. Eu recomendo que cada um em
sua casa reserve algum tempo para oração lendo a Palavra de Deus, orando o rosário, etc.
6. Os responsáveis pastorais tentem atender por diferentes meios as pessoas confiadas ao seu
cuidado pastoral, evitando tanto quanto possível o contato direto.
7. Se o fim do estado de emergência for decretado, enviarei uma nova declaração com as decisões
apropriadas.
Fraternalmente em Cristo,
Thomas Aquinas Manyo Maeda, Arcebispo de Osaka

