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"UNUM CORPUS IN CHRISTO" 

 

Queridos irmãos e irmãs da Diocese de Saitama, 

Feliz Ano Novo! 

Todos os anos celebramos o primeiro dia do ano a solenidade de Maria, Mãe de Deus. 

Também é comemorado como o "Dia Mundial da Paz" desde que foi instituído em 

1968 pelo Papa São Paulo VI para rezar pela paz no mundo, que se encontrava em 

estado de grande tensão sob a pressão das grandes potências. Infelizmente, desde 

então, as guerras não cessaram em várias partes do mundo. Mas o compromisso da 

Igreja Católica pela paz se intensificou em todo o mundo, e ainda hoje no Japão é 

fortemente enfatizado. O próprio Papa Francisco, como chefe da Igreja, continua a 

realizar encontros para rezar juntos pela paz mundial quase todos os anos, 

chamando não apenas os católicos, mas também todos os líderes religiosos. 

Agora, a disseminação do coronavírus por mais de três anos teve um impacto 

imensurável em nossa comunidade eclesial. Em muitas paróquias, os fiéis se 

distanciaram das igrejas e, mesmo quando as missas públicas foram retomadas, 

muitos não retornaram à vida comunitária. Vamos recomeçar as atividades da Igreja 

a começar pelo pároco, o Conselho Pastoral  e assim por diante. Acho que a vida 

juntamente com o coronavírus vai continuar. Que a vida da comunidade eclesiástica 

recomece, devagar mas com entusiasmo. 

Recorde-se também que o Papa São João Paulo II, quando visitou o México em 1979 

para a Conferência dos Bispos da América Latina, apelou a uma "Nova 

Evangelização". Foi enfatizado que "novo" significa "novo entusiasmo, novos 

métodos e engenhosidade e conteúdo que responde à situação atual da nova 

geração". 

Senhoras e senhores, se vocês começarem esta nova vida pós-corona participando da 

missa aos domingos, rezando juntos com o Senhor em cada paróquia, fazendo obras 

de caridade, Deus lhes abençoará  abundantemente. Vamos começar a caminhar no 

ano novo acreditando n`Ele. 

No início do ano, que marca o quinto ano desde que assumi a pesada 

responsabilidade de Bispo de Saitama, gostaria de agradecer a Deus pela riqueza 

especial da Diocese de Saitama cujo rebanho é composto por diversas nacionalidades 

vistas não meramente como “turistas”, mas como residentes permanentes e parte 

integrante de cada respectiva paróquia. Estamos entrando em uma era em que as 

crianças nascidas e criadas no Japão contribuirão para a igreja e para a sociedade 

japonesa. Nossa paróquia é uma grande comunidade. Espero que você aprofunde 

sua comunhão com pessoas de outros países que foram enviadas por Deus e caminhe 

junto em suas respectivas igrejas. 
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Rezo para que o lema do meu bispado, "UNUM CORPUS IN CHRISTO"(E nos 

tornemos em Cristo, um só corpo e um só espírito) , seja o lema da diocese ao entrarmos 

no novo ano. 

Envio-lhes minhas bênçãos para o novo ano, para possamos caminhar juntos. 

Que o Senhor vos abençoe,vos proteja e vos dê as bênçãos de que necessitam. 

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

Amém. 

 

Ano Novo 2023. Solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus 

Diocese de Saitama  

Bispo Dom Mário Michiaki Yamanouchi 


