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Mensagem de ano novo 2022 
 

Caminhar em Cristo, por Cristo e com Cristo. 

Como Igreja de Jesus Cristo, aprofundemos o que significa o caminho sinodal e o 

vivamos ao longo do novo ano. 

 

Irmãos e irmãs, 

Feliz Ano Novo de 2022! Rogo a Deus que este novo ano seja um ano repleto de 

bênçãos para cada um de vocês e para suas famílias. 

Recordar-se-äo que no final do ano passado, 17 de outubro, rezemos pelo início do 

sínodo diocesano orientado ao sínodo universal que realizar-se-á emRoma, no mês de 

oitubro de 2023, onde se reuniräo os bispos e delegados representantes de todo o 

mundo. 

Como diocese de Saitama, eu, com os sacerdotes e os diáconos, nos encontramos no 

dia 7 de dezembro para estudar e aprofundar o significado do novo sínodo e como 

colocar em prática essa preparação nas nossas paróquias. Para compreender melhor 

o que significa este Sínodo, convidei o Padre Abe Nakamaro, Salesiano (Dom Bosco), 

a nos ajudar com suas reflexões sobre o que o Papa Francisco propôs neste novo 

Sínodo. Sua conferência se concentrou em "A sinodalidade da Igreja", em como a 

Igreja de hoje deve viver em permanente comunhão e solidariedade entre seus 

membros. O Padre Abe nos lembrou que o Papa Francisco, desde o início de seu 

pontificado, tem insistido que todos aprendamos a viver com os outros, como irmãos e 

irmãs. Que esta é a base para construir uma Igreja e também uma humanidade 

melhor. 

 Eu gostaria que vocês pensassem sobre isso também. Embora o Japão seja 

considerado indubitavelmente como un país economicamente avançado, sem 

embargo, em termo de evangelizaçãoc cristã, podemos dizer que o Japão é ainda hoje, 

um dos países aonde se sente mais a necesidade de un anúncio mais forte da 

novidade do Evangelho de Jesus. 

  

Nas nossas paróquias, não falta o desejo de aprender a ser uma Igreja de mais 

comunhão e solidariedade. Queremos ter mais espaço e tempo para dialogar sobre 

como podemos melhorar a vida de nossas comunidades. Apesar de a pandemia do 

coronavírus nos impedir de nos reunirmos para compartilhar e dialogar como antes, 

estamos encontrando novas maneiras de nos comunicar e nos reunir em grupos 

menores. 

 No entanto, não devemos pensar que todo esse tempo de pandemia foram meses de 

tempo perdido para nós, mas devemos considerar este tempo como um "tempo de 

provação" e um "tempo de graça" especial que Deus nos concedeu. E agora, sem 

ignorar a presença da nova cepa do vírus e sua periculosidade, não nos detenhamos  

no caminho a seguir e renovemos nosso desejo de construir comunidades mais 

acolhedoras e solidárias, especialmente com os mais pobres e aqueles que precisam 

de nossa ajuda. 

Peço que colaborem com os seus párocos na realização de encontros que aprofundem 
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o caminho sinodal nas suas comunidades. Compartilhem suas experiências de vida 

de fé cristã. 

 

Meu outro pedido diz respeito às duas encíclicas do Papa Francisco: "Laudato sii" e 

"Todos irmãos". Não deixemos de lê-las e, guiados por estas palavras do Papa, 

continuemos a caminhar juntos como uma grande família humana, tornando-nos 

mais conscientes de que este planeta, a terra onde vivemos, é "a única casa comum" 

onde todos nós existimos. 

Ouvir com o Papa o grito da nossa terra que nos pede para mudar a forma como a 

tratamos, para fortalecer a nossa solidariedade para proteger toda a vida que está 

nela e para nos unirmos em uma luta solidária para parar a deterioração da terra. 

Sintamo-nos responsáveis para entregar uma casa, um planeta terra melhor do que 

o atual para nossas próximas gerações. 

 Concluo com a bênção do Papa Francisco para que possamos ter um ano novo mais 

unidos entre nós e com muita vontade de viver o evangelho de Jesus. Peço as vossas 

orações para que, de minha parte, possa continuar a visitar as vossas comunidades e 

a reencontrar-vos em torno da Eucaristia. 

 Que Deus, cheio de amor e misericórdia, os abençoe neste início de ano. 

Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.  

 

                   Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 

  Mario Yamanouchi Michiaki - Bispo da Diocese de Saitama 

 Saudação de Ano Novo 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


