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A Diocese de Stockton retornará às Missas Dominicais públicas, Jun. 

14 

As salvaguardas implementadas incluiem a capacidade reduzida nas igrejas, mascaras faciais 

 
STOCKTON, CALIF. - As Missas públicas na diocese de Stockton recomeçarão na Solenidade do Corpo de 

Deus, Domingo, 14 de Junho (incluindo as Missas de Vigília no Sábado, 13 de Junho), com várias salvaguardas 

e precauções para proteger a saúde dos paroquianos e da comunidade.  

 

Desde 18 de Março, as Missas têm sido celebradas e transmitidas ao vivo pela internet e via media social. O 

bispo de Stockton, Myron J. Cotta, recebeu com agrado a mitigação das restrições estaduais e municipais e o 

desenvolvimento de salvaguardas para tornar possíveis novamente as celebrações públicas.  

 

"Todos nós estamos ansiosos por voltar a celebrar Cristo Ressuscitado como comunidade", disse o bispo Cotta. 

"Mas precisamos fazê-lo de forma segura e com muito cuidado para assegurar o bem-estar de toda a nossa 

comunidade".  

 

Essencialmente, a participação na Missa pública não é um requisito para os católicos da Diocese neste 

momento. Uma dispensa emitida pelo bispo Cotta em 12 de Março de 2020 permanece em vigor, e aqueles que 

preferem permanecer em casa e participar por computador são incentivados a fazê-lo. Além disso, solicita-se 

que os idosos, as condições de saúde subjacentes ou os que são mais vulneráveis ao vírus COVID-19, 

permaneçam em casa neste momento.  

 

As medidas que serão implementadas foram desenvolvidas em estreita cooperação com especialistas de saúde 

pública a nível do condado e do estado. Estas têm por objectivo fazer a actividade pública o mais segura 

possível. Incluiem:  

 

• Desinfeção completa e frequente das igrejas, incluindo bancos, mãos das portas, grades, etc.  

• Artigos compartilhados, como hinários, não estarão disponíveis.  

• A participação na Missa será limitada a 25% da capacidade normal de uma igreja e não excederá 100 pessoas 

em qualquer momento.  

• Será necessário um distanciamento social entre aqueles que não fazem parte da mesma família.  

• Desinfetante para as mãos estará disponível e será usado durante a Missa.  

• Pede-se aos paroquianos para usarem máscaras faciais, se puderem fazê-lo com segurança.  

• Cantar não fará parte da liturgia.  

 

Outras paróquias podem implementar salvaguardas adicionais ou modificadas. Os paroquianos devem consultar 

as suas paróquias para obterem orientações específicas, incluindo informações sobre como participar na Missa 

quando a capacidade for reduzida.  

 

Estas mudanças, disse o bispo Cotta, são necessárias para proteger a saúde daqueles que frequentam, bem como 

da comunidade em geral.  

 

“Muito será diferente quando voltarmos à Missa, mas o mais importante é inalterado e imutável. Cristo espera 

por nós no Sacramento, quer participemos pessoalmente ou pela internet. O amor de Deus pelo Seu povo, e o 

amor do povo de Deus uns pelos outros, são constantes, mesmo em tempos de turbulência.” 
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