
12 de junho de 2020 

IX Comunicado do Bispo da diocese de Saitama Dom Mário Yamanouchi Michiaki 

 

Como a diocese de Saitama pretende lidar com a propagação da 

infecção do coronavírus. "Rumo à retomada das atividades da 

Igreja" 
 

Logo que a declaração de situação de emergência foi revogada um alerta foi emitido em 

Tokyo. Eu acho que o "momento de tribulação" ainda não chegou ao fim. 

Portanto, em cooperação com o arcebispo de Tóquio, retomaremos as atividades da igreja 

a partir de 21 de junho. Vamos continuar passo a passo em direção à retomada completa 

das atividades da igreja. Gostaríamos de pedir a todos vocês a sua compreensão e 

cooperação. 

Rezo pelas pessoas que morreram por causa do coronavírus e por aquelas que sofrem de 

dor por essa infecção para que tenham uma rápida recuperação. Gostaríamos de agradecer 

a todos os profissionais da área da saúde que arriscam suas vidas trabalhando nos 

locais expostos ao vírus.  

 

A partir de 21 de junho, as atividades da igreja serão retomadas 

de maneira gradual. 
 

1. O reinício das Missa dar-se-á no dia do Senhor (domingo) e será celebrada 

somente uma vez. Há caso em que um fiel participará somente uma vez ou duas vezes 

por mês da missa.  

2. Não é possível ir à procura por missa noutra paróquia. 

3.  Os fiéis continuam isentos da obrigação de participar da missa dominical. 

4. Nos dias úteis, a missa permanece particular por um tempo (somente o sacerdote 

a oferece).  

5. Com base no relatório do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar Social, o 

índice de mortalidade aumentou subitamente entre aqueles com 65 anos ou mais. Por 

isso, às pessoas desta faixa etária, pedimos que vocês evitem de participar das 

missas. Especialmente, pessoas idosas com 75 anos ou mais, pessoas com doenças 

graves, suplico que fiquem em casa e rezem ali. Visto que o valor da vida é 

prioridade, temos que presevar a vida. 

6. Se você se sentir mal, com febre etc., fique em sua casa e ore. 

 

Enquanto se observa a situação após reinício das Missas, pensa-se em aumentar o 

número de missas no dia do Senhor e na possibilidade de relaxar as restrições de 



idade. Pensa-se de chegar o mais rápido possível o dia sem preocupações, de 

viver com tranqüilidade com todos os membros da comunidade se reunindo no Dia do 

Senhor. Além disso, durante a semana também, esperamos num futuro próximo 

participar da Santa Missa. Gostaria que vocês caminhássem juntos conosco! 

Ave Maria 


