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MENSAGEM  DE NATALE E ANO NOVO DO ARCEBISPO 

EM AÇÃO DE GRAÇAS PELA ASSEMBLÉIA PASTORAL DIOCESANA DE 2014 

 

A TODOS OS FIÉIS DA DIOCESE DE SAITAMA 

Dia 2 de dezembro, antes de os coordenadores de pastorais voltarem para casa, 
concluiu-se a Assembléia Pastoral Diocesana com a Missa. Relembrando a 
homilia que eu fiz durante a assembléia, gostaria de saudar vocês em ocasião 
deste Natal e Ano Novo. 

A primeira leitura foi do livro do Profeta Isaías, capítulo 11. A seguinte passage 
tocou meu coração: “A terra ficará cheia do conhecimento do Senhor, como as águas 
recobrem o mar”(11,9). O que será do homem quando ele conhecer o Senhor? Ele 
receberá abundantemente graças do Espírito Santo. Isaías fala do Espírito do 
Senhor repousando sobre o ramo do tronco de Jessé e sobre um rebento brotará 
de suas raízes (v.1-2). O Espírito do Senhor é o “espírito de sabedoria e de 
inteligência, espírito de conselho e de Fortaleza, espírito de conhecimento e de temor do 

Senhor”(v.2-3). A própósito estes são os 7 dons do Espírito Santo os quais os 
fiéis recebem durante o Sacramento da Crisma. “Conhecer o Senhor” significa 
receber o Espírito do Senhor. Isaías está transmitindo para nós que algum dia 
todas as pessoas ficarão repletas do Espírito do Senhor. E então, o que acontece 
quando “a terra fica cheia do conhecimento do Senhor”?Isaías profetiza: 

“Então o lobo morará com o cordeiro, e o leopardo se deitará com o cabrito. O bezerro, o 
leãozinho e o gordo novilho andarão juntos e um menino pequeno os guiará. A vaca e o 
urso pastarão juntos, juntas se deitarão as suas crias. O leão se alimentará de forragem 
como o boi. A criança de peito poderá brincar junto à cova da áspide, a criança pequena 
porá a mão na cova da víbora. Ninguém fará o mal nem destruição nenhuma em todo o 
meu santo monte “(v.6-9). 

Este é o mundo da "sobrevivência do mais apto", mas quando chegará o dia, 
todas as criaturas devem aceitar, ajudar e fazer amizade reciprocamente; eles 
devem viver para deixar os outros viverem. Dentre todas as criaturas  serão 
estabelecidas grande harmonia e paz perfeita. Que visão esplêndida não será?! 

Papa Francisco fala muitas vezes de "alegria" em sua Exortação Apostólica 
Evangelii GAUDIUM. O Evangelho de Lucas diz o seguinte: 

“Naquele momento, ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: “Eu te 
louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e 
entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. 
Tudo me foi entregue por meu Pai e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e 
quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar”. (Lc10,21-22) 
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A alegria de Jesus veio do Espírito Santo. Era a alegria "de conhecer o Pai" e a 
alegria "de ser amado pelo Pai". Deus Pai é o Deus da misericórdia e do amor. A 
alegria de conhecer a misericórdia e o amor foi obra do Espírito Santo. Nós 
somos o que Jesus chama de "aqueles a quem foram revelados o conhecimento 
do Pai". Através de Jesus, chegamos a conhecer o amor do Pai. Nós viemos a 
conhecer que o nosso Pai é amor. Ele é o Deus da misericórdia e do amor que 
aceita, perdoa, reconhece e dá vida a nós que somos fracos e pecadores. Tal 
amor foi totalmente manifestado por Jesus Cristo, seu único Filho. Deus, nosso 
Pai, envia o Espírito Santo para fortalecer a nossa fé; fazer-nos piedosos. Esta é a 
oração de nossos corações. 

Neste mundo, há momentos em que ouvimos essas censuras: "Onde está o teu 
Deus?" Há momentos em que nos encontramos no meio a falta de frutos, 
desespero e escuridão. Contudo, mesmo no meio da escuridão, a luz da 
Ressurreição de Cristo brilha. A terra está cheia do poder de Deus que faz com 
que todas as pessoas vivam. Cristo venceu a morte e ele continua sempre a nos 
dar luz e força. Quando esse dia chegar: " A terra ficará cheia do conhecimento do 
Senhor, como as águas recobrem o mar” (Is 11, 9).  

Em breve vamos comemorar o nascimento de nosso Senhor e da Festa da Mãe 
de Deus (01 de janeiro). Estes são dias para se alegrar e celebrar a alegria do 
Espírito Santo e da misericórdia de Deus. 

A todos os fiéis da Diocese de Saitama, rezo para que seu Natal seja repleto de 
muitas graças. O próximo ano 2015 é o 70º aniversário do lançar de bombas 
atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Vamos orar e trabalhar em conjunto para 
que o mundo esteja cheio do "conhecimento do Senhor" e um lugar livre de 
armas nucleares. 

Eu particularmente rezo pelos enfermos e necessitados. Que o Espírito do 
Senhor  os animem, os guiem e os encoragem! 

       

03 de dezembro de 2014 

Festa de São Francisco Xavier 

 

Dom Petro Okada Takeo  (Arquidiocese de Tokyo) 

Administrador Apostólico da Diocese de Saitama 

 


