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Mensagem de Natal e  Ano Novo 2016 

 

A todos os fiéis da Diocese de Saitama! 

Na ocasião da abertura do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, desejo-lhes um 

Feliz Natal e Feliz Ano Novo!  

O Papa Francisco diz: "Somos chamados a mostrar misericórdia, porque a misericórdia foi 

mostrada para nós primeiramente" (Misericordiae Vultus [Jesus Cristo, o Rosto da 

misericórdia do Pai], Bula de proclamação do Jubileu Extraordinário da 

Misericórdia, 9) 

Deus já derramou a sua graça misericordiosa sobre nós; mas, mesmo assim, Ele 

derrama seu Espírito Santo sobre nós todos os dias para nos renovar a cada dia Ele 

envia o seu próprio respiro para renovar todas as coisas como o salmista diz: 

"Mandas teu espírito, são criados, e assim renovas a face da terra (Sl 104, 30). Renovação 

é a obra da criação, e esta é feita pelo Espírito de Deus. Ao longo da história da 

salvação, Deus vem renovando todas as coisas na terra, todos os dias, e fará no fim 

de tudo "um novo céu e uma nova terra" (Ap 21,1) 

Eu uma vez li a seguinte passagem no Grande Aprendizado, uma das obras 

clássicas da China sobre o Confucionismo: "苟  日新 , 日  日新 , 又  日新 ” 

(Verdadeiramente novo a cada dia,  [novamente]novo a cada dia,  feito novo novo 

a cada dia). Este é um bom lembrete de que nós precisamos de receber o Espírito 

Santo todos os dias para sermos criados de novo a cada dia. 

Algumas pessoas dizem que o termo japonês  kegare(汚れ) = (profanação), deriva 

de "ke (espírito-vida)" e "gare (secando). Isto não ilustra o que será de nós cristãos 

se deixamos secar o Espírito de Deus dentro de nós, em vez de recebê-Lo todos os 

dias? Peçamos ao Espírito Santo direção e auxílio para que possamos 

verdadeiramente viver a misericórdia de Deus e fazer acontecer a paz de nosso 

Senhor Jesus Cristo ao longo deste ano. 

08 de dezembro de 2015 

Solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, 

Abertura do Jubileu Extraordinário da Misericórdia 

 

Dom Petro Okada Takeo - Administrador Apostólico da Diocese de Saitama 


