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Seguir as medidas de prevenção contra doenças infecciosas apresentadas nesse documento são ações 

relevantes para a sua própria saúde, bem como para a prevenção contra a propagação das infecções e 

também para proteger as pessoas ao seu redor. As dioceses foram instruídas a tomarem medidas de 

prevenção contra doenças infecciosas, com base no seguinte: "Protocolo para o enfrentamento de 

doenças infecciosas na Igreja Católica do Japão, https://www.cbcj.catholic.jp/2020/11/09/21446/". 

Sobretudo na Arquidiocese de Tokyo, não se deve participar de missas de igreja que não seja a sua 

própria. Procurem seguir as orientações da sua paróquia.  

 

Além disso, esse documento enumera em vários idiomas os cuidados a serem tomados ao ir à igreja.  

 

 (Igreja) 
u Realize a aferição da temperatura antes de ir à igreja. Se estiver com temperatura corporal 

37,5℃ ou mais, evite sair de casa.  

u Aqueles que estiverem com sintomas como febre, tosse, falta de ar etc., faça as suas orações 

em casa. 

u Recomenda-se que idosos, pessoas com comorbidades ou que não estiverem se sentindo 

bem façam as suas orações em casa. Contamos com o julgamento sensato de cada um.  

u Assistam também às missas online (transmissão ao vivo).  

u São disponibilizadas soluções antissépticas na entrada da igreja. Assim, realizem a 

desinfecção das mãos ao adentrarem o recinto. 

u Utilize sempre uma máscara ao sair de casa, lave e desinfete as mãos com frequência. 

Procure tornar a lavagem das mãos e o gargarejo um hábito ao voltar para casa. A máscara deve 

cobrir devidamente o nariz. Se não,  seu uso não terá efeito. 

u Abra a janela e faça circular o ar mais de uma vez a cada hora.  

u Nas dependências da igreja, a fim de manter uma distância mínima de 1 metro, e se possível, 

de 2 metros entre os fiéis, foi estipulado um limite de ocupação e as missas estão sendo 

realizadas diversas vezes. Procurem checar atenciosamente os comunicados da paróquia.  
 



 (Missas) 
u Canto Litúrgico 
Evitem coros durante as missas e reuniões. 

 

u Hóstia Consagrada 
Realizar a desinfecção das mãos devidamente antes e depois do recebimento do Hóstia Consagrada. 

Ao aguardar o recebimento da Hóstia Consagrada, favor manter-se em fila usando máscara e 

assegurando um distanciamento de mais de um metro.  

 

u Velário 
No caso de realizar o acendimento de velas, não se esqueça da assepsia das mãos antes e depois.  

 

u Outros 
A paróquia possui as informações dos participantes, com o intuito de se preparar para um eventual 

surgimento de pessoas infectadas. Caso necessário, serão fornecidas informações para os órgãos de 

saúde, e pedimos a sua colaboração. A paróquia toma todos os cuidados na gestão dos dados pessoais 

e está instruída a descartar tais informações posteriormente. 

 

Após a missa, favor levar consigo o material impresso utilizado nela. 

 

 (Confissões) 
Quanto às confissões, favor seguir as instruções da igreja. Os fiéis deverão usar uma máscara, sem 

falta. Tome cuidado com a infecção por respingo.  

 

 (Confraternização entre fiéis) 
u Evite contato físico com os companheiros da mesma paróquia (beijos, abraços e apertos de 

mão). 

u Houve instruções para que as demais reuniões, sessões, encontros, grupos de estudos etc. sejam 

cancelados ou realizados online por enquanto.  

u Evitem almoços ou jantares.   
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Este documento foi elaborado sob supervisão de um médico infectologista.  

https://www.medical-inclusion.academy/ipgpt 


