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Resposta da diocese à disseminação do coronavírus (VIII)  

 Atividades da Igreja após o cancelamento da Declaração de Emergência 
 

Agora que estamos nos aproximando da solenidade de Pentecostes, estamos clamando diariamente: Vem 

Espírito Santo! Felizmente, a "Declaração de Emergência" foi cancelada em 25 de maio. 

No entanto, isso não significa que o risco de disseminação do novo coronavírus tenha desaparecido. 

Estamos ainda no meio das tribulações. Enquanto vivíamos sob a "declaração", aprendemos que o vírus 

não é uma criatura estritamente viva e não pode crescer arbitrariamente, a menos que as pessoas o 

espalhem entrando em contato mútuo. Portanto, lembre-se de que esse vírus ainda está próximo de nós e 

que nunca desaparecerá. Por algum tempo, continuaremos a evitar os 3 itens (1. Locais confinados com 

pouca ventilação. 2. Aglomerações com muitas pessoas próximas. 3. Contato muito próximo -  como 

conversas),  movimentos e reuniões desnecessários etc. Recomenda-se uma abordagem cuidadosa para 

retomar as atividades. De acordo com essa conscientização, gostaria de anunciar o oitavo anúncio, na 

esperança de que a propagação da infecção nunca volte. 

 

Na Diocese de Saitama 
Manteremos o cancelamento das atividades eclesiais. Isto é: 

〇 A suspensão das missas públicas continuará por um tempo. 

〇 Durante esse período, os fiéis continuam isentos da obrigação da missa dominical. 

〇 Informaremos com antecedência a data para reiniciar a missa pública e como reiniciá-la. 

〇A missa pública será reiniciada ao mesmo tempo que a diocese adjacente de Tóquio para evitar o fluxo 

dos fiéis.Também será feito em todas as paróquias ao mesmo tempo. 

〇Além das Missas,  outras atividades da igreja continuam com a mesma recomendação.  

Agradeceríamos se você pudesse ler o "VII" anúncio novamente e cooperar conosco. 

 

Antes deste anúncio, pedimos a todos os padres e diáconos da diocese que dessem suas opiniões sobre 

como retomar as atividades da igreja depois que a declaração de emergência fosse cancelada. 

Gostaríamos de agradecer a todos os membros por sua resposta séria e relatar a todos os diocesanos. 

 

Gostaria de orar com vocês para que a propagação do novo coronavírus não ocorra novamente. E 

que todas as pessoas ajam em conjunto de pensamentos ponderados para retomar as atividades da 

igreja o mais rápido possível.  

Ave Maria! 


