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MENSAGEM DO ADMINISTRADOR APOSTÓLICO 

ASSEMBLÉIA ANUAL 2015 DOS AGENTES DE PASTORAL 

 

A todos os fiéis da Diocese de Saitama, 

 

+ A paz do Senhor esteja com todos vocês! 

 

Durante os dias 22 a 24 de junho passado, foi realizada a Assembléia Anual dos Agentes de Pastoral, na qual 

60 agentes de pastoral (bispo, sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos) participaram. Quero expressar minha 

mais profunda gratidão a todos os que organizaram e conduziram a assembléia.  

Foi a primeira vez que participei dessa assembléia e como administrador apostólico da diocese, tratei de ouvir, 

a voz de todos os agentes pastoral, além de fazer uma palestra, dar umas palavras na abertura e no 

encerramento. 

Dois anos se passaram desde a renúncia do bispo Tani, em julho de 2013. Tendo encontrado este 

acontecimento inesperado, a diocese tem passado por um tempo de provação.  

Neste tempo difícil que estão vivendo, os participantes da assembléia partilharam suas preocupações com 

franqueza para os problemas atuais e pensaram algumas pistas por onde devemos caminhar. Isto é realmente 

uma graça de Deus. Tivemos também um tempo para tratar sobre o tema do 'Centro Pastoral ". 

Depois de participar dessa assembléia, quero partilhar com todos os fiéis da Diocese, através desta mensagem 

o que estou pensando. Em oração com todos vocês, gostaria de continuar refletindo o seguinte: 

１） Formação Permanente da Vida Fé 

Todos nós temos de continuar os esforços para o aprofundamento da fé. Não só os leigos, mas todos os 

agentes de pastoral também, precisamos receber uma formação permanente da fé, para que possam orientar e 

ajudar os leigos na educação da fé. 

Para isso, eu incentivo-lhes, antes de tudo, a partilha da Palavra de Deus e o estudo do Catecismo. Incluo 

também o estudo do novo "Guia para Leis e Regulamentos referentes ao trabalho pastoral (De acordo com o 

Novo Código de Direito Canônico) "
1)

 e eventuais alterações nas novas " Instruções Gerais do Missal Romano 

"
2)

. 

Gostaria de insistir que valorizem a (celebração da eucaristia) Missa e a Liturgia das Horas; e cada um como 

cristão, que se esforce para aprofundar a sua própria espiritualidade na vida diária. 

２） Revisão do sistema da cúria e da organização 

Durante a Assembléia, foram discutidos também sobre o sistema da cúria e o modo como está organizado os 

blocos da Diocese. Gostaria de promover novas discussões para ver quais os desafios do atual sistema e 

organização da diocese, e também começar a se preparar para as mudanças e reformas necessárias. Por esta 

razão, eu quero consultar a Comissão de Pastoral para a Evangelização, que será em breve, para ouvir 

cuidadosamente a sugestão dos leigos. Prentendemos também continuar a reflexão sobre o tema referente ao 

'Centro Pastoral ". 
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３） Crescimento como uma Igreja Multi-cultural 

A característica da Diocese de Saitama é a sua ‘multi-culturalidade’ (multi-etnias, internacionalidade). Por ser 

uma diocese multicultural, temos muitos desafios. Quero ouvir do maior número de pessoas possível, como 

responder a esses desafios que temos. Através da oração e do diálogo, vamos com calma buscar juntos a 

resposta. Muitas pessoas apontaram que, é urgente a educação da fé das crianças como uma diocese 

multi-cultural . Queremos sem falta, elaborar um plano concreto para este assunto. 

 

４） A importância da "escuta ativa" 

Durante a assembléia, eu me tornei mais consciente da importância da "escuta ativa". Como irmãos e irmãs, 

precisamos ter um treinamento de preparação para a escuta mútua. Ao mesmo tempo, falando de "escuta 

ativa", estamos falando também de "oração". E acima de tudo, o mais importante é "ouvir o Senhor Jesus". 

Isso deve ser nossa vida de oração diária. 

Além disso, há sem dúvida, a necessidade urgente de alguém disponível que acolhe as pessoas que sofrem no 

deserto dos tempos atuais. Sobre esta necessidade, vamos buscar algumas ações concretas como sede 

diocesana. 

 

Peço a bênção misericordiosa de Deus sobre todos vocês. 

 

29 de junho de 2015 

Festa de São Pedro e São Paulo 

Administrador apostólico da diocese católica de Saitama 

Dom Pedro Takeo Okada 

 

Nota: 
1）O "Guia para Leis e Regulamentos relativos Pastoral - para os sacerdotes", que foi emitida no 01 de julho 
de 1979 foi escrito como um guia para os sacerdotes no Japão em resposta às mudanças em leis e 
regulamentos adoptados depois do Concílio Vaticano II. No entanto, desde que o novo Código de Direito 
Canônico foi promulgado em 1983, foi revisto em conformidade com a norma. Em 2014, foi concluído e foi 
aprovado na Assembléia Geral Ordinária dos Bispos do Japão. 
 
2）Este é um manual de novas instruções sobre as mudanças "Institutio generalis Missalis Romani (Instrução 
Geral do Missal Romano)". As regras publicadas entrarão em vigor a partir de 29 de novembro de 2015 (o 
primeiro domingo do Advento). 


