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Nova declaração do “Estado de Emergência” pelo governo 

para a área metropolitana  -- Tóquio, Saitama, Chiba e Kanagawa. 

 Devido ao novo estágio de propagação das infecções do Covid 19 por meio das novas variantes, 

o governo Japonês declarou mais uma vez o Estado de Emergência. Embora que a vacinação dos idosos 

tenha progredido, ainda não tem nenhum sinal da cessação da propagação das infeccões virais. 

Portanto, é preciso continuar  fazendo o nosso melhor para evitar a propagação das infecções virais. 

 Até agora, durante o tempo do Estado de Emergência, a Diocese de Saitama segue basicamente 

as “Medidas Preventivas contra as Infecções de Covid 19” da Conferência Episcopal do Japão emitidas 

no dia 11 de novembro de 2020, como foi o caso na minha 15ª Carta. 

 Felizmente, desde o início da pandemia, aprendemos  como proteger nossas vidas contra o vírus 

durante a pandemia graças aos esforços e estudos dos especialistas medicais. 

 Portanto, desta vez durante o Estado de Emergência, é preciso seguir as medidas preventivas 

para a celebração da Santa Missa presencial conforme abaixo: 

1. A Santa Missa presencial aos domingos sera suspensa até que “O Estado de Emergência” seja retirado. 

Isso se aplicará às paróquias não só da prefeitura de Saitama, mas também às das prefeituras de Tochigi, 

Gunma e Ibaraki, mesmo onde o Estado de Emergência não foi decarado. Durante o Estado de 

Emergencia todos os fiéis da Diocese de Saitama serão dispensados da obrigação de participar na Santa 

Missa dominical. 

2. No entanto, a situação de propagação das infecções virais é bem diferente de uma paróquia para 

outra. Portanto, se o pároco desejar continuar celebrando a Santa Missa Presencial aos domingos, é 

preciso pedir a autorização do bispo somente após a consideração cuidadosa entre o pároco e os fieis ou 

seja a comissão paroquial. 

3. A Santa Missa presencial durante a semana poderá ser celebrada, mas seguindo estritamente as 

mesmas medidas preventivas. 

P.S. Quanto ás medidas para os funerais e casamentos, elas serão as mesmas de antes. 

Caso tenha alguma dificuldade, não hesite entrar em contato com o Bispo. 


