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As mesmas medidas de precaução em minha IXª carta continuarão válidas até 

31 de agosto. 
 

Queridos irmãos e irmãs da diocese de Saitama, 

 

Já se passou um mês depois de retomarmos as missas de domingo, mas gradualmente. Embora a 

maioria das paróquias não tenha enfrentado problemas sérios, existem algumas paróquias que não 

podem retomar as missas dominicais ou outras que retomaram as missas dominicais, mas as 

suspenderam novamente devido às mudanças da situação que nos fazem pressupor a segunda onda 

de disseminação das infecções pelo coronavírus. Sou grato aos idosos por suas orações em casa 

durante o período em que foram convidados a não participar das missas de domingo, bem como por 

sua compreensão da minha intenção de protegê-los das infecções por esse vírus. 

É verdade que, infelizmente, o número de vítimas com infecções pelo coronavírus voltou a aumentar 

dramaticamente, em vez de diminuir. Depois de ouvir atentamente os ministros e os relatórios das 

paróquias, decidi em princípio continuar a mesma medida de precaução que instruí na minha IXª 

Carta. Embora eu esteja certo de que chegará a hora de celebrar as missas de domingo, além de 

receber os sacramentos como antes, sem preocupações, ainda é o momento de sermos muito 

cautelosos devido às infecções por vírus unidos com paciência e orações. Antecipadamente o meu 

muito obrigado pela sua compreensão e cooperação.  

 

Nota 1: Dei minhas instruções detalhadas a todos os padres que servem na diocese sobre assuntos de 

particular interesse. Ficaria muito grato se você pudesse cooperar com seus padres quando solicitado 

por eles. 

Nota 2: Minha homilia para todos os domingos será publicada em japonês, inglês e espanhol, bem 

como na página da diocese nos dias seguintes ao domingo. Espero que seja útil. 

Ave Maria! 

 

 

 

 

 

 

 


