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Saudações de Natal e Ano Novo do Arcebispo a todos os fiéis da diocese de Saitama 

 

Celebremos o Natal do Senhor e acolhamos alegremente o Ano Vindouro! 

 

“O povo que andava na escuridāo viu uma grande luz, para os que habitavam as sombras da 

morte uma luz resplandeceu” (Is 9,1).  A todos os fiéis da diocese de Saitama: Feliz 

Natal! Oremos ao Senhor Jesus para que ilumine a escuridão dos nossos corações.  

Rezemos também para que  possamos levar  a verdadeira luz de Cristo e proclamar a 

alegria do evangelho às pessoas. 

 

“Maria, porém, guardava todas estas coisas, meditando-as no seu coração”(Lc 2,19).  Feliz Ano 

Novo! Aprendamos com Maria, especiamente neste novo ano, a orar e meditar a 

Palavra e guardá-la em nosso coração.  

 

2013 foi um ano “especial” para a diocese de Saitama. O Bispo Marcelino Tani Daiji 

renunciou às suas funções de Bispo deste diocese. Assim sendo, a cátedra do Bispo 

(Catedral de Urawa) permanence vacante. Há também sacerdotes internados. Pode-

se dizer que a Saitama diocese entrou num tempo de crise. É também um tempo de 

tentação e provação. Um tempo  marcado pela decepção, ao ponto de perder a 

confiança em Deus. Para não sucumbir à tentação, rezemos todos os dias a Oração 

do Senhor. E a fim de que possamos acreditar mais profundamente no amor de 

Deus, oremos uns pelos outros; e, na provação, imitemos a vida de Jesus de Nazaré 

o qual não cedeu às provações. Jesus é o iniciador e consumador da fé (cf. Hb12,2). 

 

A diocese de Saitama durante 20 anos tem dado prioridade à construção de uma 

igreja multi-cultural e à evangelização da sociedade. Nesta especificidade da nossa 

diocese, temos orgulho. A coisa mais importante agora é colocar tal especificidade 

sob a orientação do Espírito Santo. Somos fracos, frágeis. Nunca se sabe quando 

alguém poderá estar circundado pela força do mal. Faz-se necessário estar sempre 

em comunhão com Deus esforçando-se sempre para melhorar o ambiente onde um 

se encontra de acordo com o espírito do evangelho. A oração é  acima de tudo a 

coisa mais importante. Aprender da Palavra é essencial. Na missa e na liturgia, 

peçamos sempre a direção do Espírito Santo. 

 

Terminou o Ano da Fé. No próximo ano, tendo sempre em vista  a experiência do 

Ano da Fé, reflitamos e rezemos em prol da nova evangelização. Em ocasião da 
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conclusão do Ano da Fé, no dia 24 de novembro, solenidade de Cristo Rei do 

Universo, o Papa Francisco anunciou sua primeira Exortação Apostólica “Evangelii 

Gaudium” (A Alegria do Evangelho). É realmente um ensinamento maravilhoso. 

Seria uma oportunidade, este ano,  aprendermos juntos o Evangelii Gaudiam. 

 

No próximo outono em Roma, dar-se-á o Sínodo dos Bispos. O tema é "A Famïlia". 

A Família que é a célula mater da sociedade e da Igreja vive uma situação de crise. 

Por isso, o Papa deseja que todos os crentes discutam e pensem sobre este problema. 

Também eu almejo falar sobre este problema dentro da diocese de Saitama.  

 

Caros fiéis diocesanos, por favor, orem pela recuperação da saúde dos padres. Além 

disso, haja vista a situação da Diocese, que o novo bispo seja guiado pelos dons de 

entendimento e sabedoria e tenha paciência e força nas dificuldades. Rezemos para 

que o novo Bispo seja escolhido o mais rápido possível. Encorajados pelo sorriso 

do Francisco Papa, caminhemos na alegria da fé no ano vindouro.  

 

 

25 de dezembro de 2013 

Solenidade do Natal do Senhor 

 

Petro Okada Takeo, 

Arcebispo de Tokyo e Administrador Apostólico 

da Diocese de Saitama 

 

 


