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Partiam o pão nas casase toma
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Irmãos e irmãs diocesanos de Sait
Feliz Natal e Feliz Ano No

Novo ?
Eu agradeço a Deus e rezo po

cada paróquia e Região e dando m

A partir do ano de 2008 se i
mesmo ano foram celebrados o
Beatificação dos 188 Mártires jap
Diocese, o Campeonato Diocesa
Diocesana e Seminário de Justiç
possamos colher o fruto da partil
base: local e regional.

Porém, no outro lado, enc
depressão econômica provocadas
falta de trabalho, a grande inse
lembremo-nos de que, apesar d
importante termos a maior confia
esperança, quando ouvirmos a P
com nossas ações concretas.

＜Comunidade centrada na Palav

A frase acima citada no títul
capítulo 2 e versículos 46-47, a
inicial está escrito que os cristã
ouvindo a Palavra de Deus, recor
Deus. Esta parte continua hoje
Litutrgia da Palavra. Na segund
casas, partiam o Pão e faziam a
parte seria a Celebração Eucar
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frequentavam todos os dias o templo.
vam a comida com alegria e singeleza de coração,
ouvando a Deus... "

ama
vo ! Como vocês estão passando o Natal e o Ano

r vocês que valorizam a vivência comunitária em
aior atenção aos mais empobrecidos.

niciou a Pastoral de Ação Colaborativa E naquele
Centenário da Imigração Japonesa ao Brasil e a
oneses. Neste novo ano serão realizados :em nossa

no de Futsal por vários regionais, a Assembléia
a e Paz em Saitama. Nestes encontros, desejo que
ha e de comunhão vivenciado nas comunidades de

ontramos as situações sociais preocupantes, de
pela crise econômica dos USA, por consequência, a
gurança nas questões alimentícias e outros. Mas,
e vivermos nestas situações de insegurança, é
nça em Deus. Nós podemos encontrar a verdadeira
alavra de Deus e seguir a Cristo, nosso Salvador,

ra e na Eucaristia＞

o desta mensagem foi tirada dos Atos dos Apóstolos,
presenta a vida dos primeiros cristãos .Na parte
os unindo os corações se reuniam no templo. E
dando-se do que Jesus lhes ensinava e louvavam a
, na Missa(nossa Celebração Eucarística), como
a parte menciona como eles se reúniam nas suas
s refeição juntos e assim louvavam a Deus. Esta
ística. Nós, hoje continuamos repartimos o Pão.
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Quando tem festas ou bazar nós partilhamos a comida e comemos juntos.
Sei muito bem que vocês vivem dando muita importância a Palavra e a Eucaristia,

valorizando a Missa. Cada domingo, nas Festas de Páscoa , do Natal e Ano Novo,
vocês se reúnem e louvam a Deus como os primeiros cristãos. Por essa razão, existe a
nossa comunidade.

＜A Comunidade que fez surgir mais de vinte mil Mártires＞

Nós desejamos que a nossa comunidade seja cada vez mais plena. Para isso, o
que podemos fazer ? Eu penso que encontramos uma sugestão importante ao
aprofundar com vocês a vida dos 188 Mártires do Japão.

Imaginemos uma comunidade que fez surgir 20 mil mártires, há 400 anos atrás.
Na época havia de 400 mil a 600 mil cristãos. Entre uns 20 a 30 cristãos, um foi
mártir de fé. Não há dúvida de que ali havia uma vivência de fé muito forte. É difícil
explicar o surgimento de 20 mil mártires a partir somente da fé individual, mesmo
que ela fosse muito forte. Nós podemos entender que, somente a partir da existência
de uma comunidade que vivia unida, vivendo a fé firme poderá ter dado a tamanha
força para os mártires.

Vamos comparar aquela época e de hoje. Na época dos mártires realizavam-se a
Liturgia da Palavra, mas não havia a Eucaristia, a Missa. Esperando a Eucaristia, o
Sacerdote ,eles se reuniam semanalmente em casa em torno da Palavra de Deus e
não nas idéias humanas. Como está nossa comunidade, hoje ?

Em outra palavra, seria a Partilha. Na época dos mártires na comunidade cristã
não havia sacerdotes, por isso, eles dividiam as tarefas entre si e as cumpriam
fielmente. E hoje, como está nossa comunidade ? Está fazendo a Partilha da
Palavra entre os fiéis e se animam mutuamente na fé ?

Sim, reconhecemos que existem pontos comuns hoje com a época dos critãos
mártires. São também o que os primeiros cristão viviam no início da Igreja: existem
as comunidades, os fiéis se reúnem semanalmente, ouvindo a Palavra de Deus e
louva incessantemente a Deus,etc.

＜A Partilha baseada na Palavra plenifica a Comunidade＞

Uma das diretrizes básicas da Pastoral de Ação Coopetariva é que os leigos
assumam suas funções próprias, sem depender demasiado ao sacerdote. A
Comunidade não cresceria na fé mais firme se colocarmos a Palavra de Deus como a
base na vivência comunitária ?

A Partilha poderá ser feita nas casas, na forma de oração em famílias. É necessário
ter o encontro de pessoas idosas. Poderemos aproveitar o tempo para o encontro,
antes ou depois da limpeza da Igreja. Há possibilidade de organizar um encontro
inter-eclesial, superando as fronteiras de Igreja local. Nos encontro de jovens,
meditem a Palavra de Deus. Sim, sem esquecer, que os grupos de diferentes línguas
poderão se reunir em torno da Palavra. Criar as oportunidades para o encontro. E for
necessário, convidem os sacerdote e religiossos para Partlha da Palavra.

Até agora, a nivel diocesano incentivamos a Partilha da Palavra em vários
encontros, mas, gostariamos que em cada Igreja formasse em pequenos grupos da
Partlha da Palavra e intensificar-lo. Assim, nossas comunidades poderão se animar,
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recebendo a maior graça de Deus e cultivando em nós o amor, a fé e a verdadeira
esperança em Deus.

Desejando que todos sejam vivificados com a Palavra de Deus, recebendo as graças
de Deus, envio-lhes a Bênção.

Que a Bênção de Deus Todo Poderoso; Pai, Filho e do Espírito Santo seja
abundante na vida de todos vocês !

Primeiro de Janeiro de 2009

D.Marcelino Tani Daiji
Bispo de Diocese de Saitama


