
[大司教メッセージ「『世界宣教の日』を迎えて」・ポルトガル語] 

Mensagem para o Dia Mundial das Missões 

 

 A todos os fiéis da Diocese Católica de Saitama 

 Ao celebrar o Dia Mundial das Missões eu gostaria de enviar-lhes a minha mensagem de 

saudação. 

 

 Todos os discípulos de Jesus Cristo são convidados para evangelizar.  Jesus Ressuscitado 

disse a seus discípulos: “Vão e façam com que todos os povos  se tornem meus discípulos.”(Mt 

28,18) Estas palavras são dirigidas,hoje, a cada um de nós. 

Você que está escutando estas palavras agora, também é o anunciador do Evangelho de Jesus 

Cristo. Hoje, gostaria que você refletisse como pode viver sua missão de Evangelizador.  Para 

isso, quero oferecer-lhe duas perguntas que podem lhe ajudar. 

 

1- Para você, quem é Jesus Cristo ? 

Quem é o discípulo de Jesus Cristo? É aquele que crê em Jesus e O segue.  

Mas, que significa crer em Jesus Cristo? E segui-Lo ? Como podemos expressar e 

transmitir a nossa fé em Jesus através de nossas palavras e ações ? 

O Anunciador do Evangelho não pode ser emprestado, ou fazer de conta que anuncia. 

Ele deve anunciar e viver o Evangelho na sua vida concreta. Com certeza haverá pessoas 

que ouvindo sua palavra guarda-la-á em seu coração para aprofundar na sua vida. Depende 

do credo da pessoa existe a diferença na compreensão e expressão de sua fé.  Mas, o 

importante é expressar a nossa própria fé e ao mesmo tempo aprender das expressões 

diferentes de outras pessoas. 

 

2- Para você, que Palavra e Oração ressoam em seu coração, hoje ? 

Certamente você reza todos os dias, lê e medita a Palavra de Deus. Na oração, o 

importante é tomar consciência das Palavras que ressoam profundamente em nosso 

coração. 

Para mim, a Palavra que recentemente mais marcou em meu coração é a seguinte: 

“Tu amas tudo o que existe, e não desprezas nada do que criaste. Se odiasses alguma 

coisa, não a terias criado.De que modo poderia alguma coisa subsistir, se tu não a 

quisesses ? Como se poderia conservar alguma coisa se tu não a tivesses chamado à 

existência ? Tu, porém, poupas todas as coisas, porque todas pertencem a ti, Senhor, o 

amigo da vida.”(Sb 11,24-26) 

Oração para vencer o mal. 

Ó Pai,Livrai-nos de todos os males e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa 

misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, 

vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.   ( Oração da missa ) 

 

18 de outubro de 2015       Administrador Diocesano de Saitama 
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