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Mensagem de Dom Marcelino Tani para o Ano Novo 2012 

 

A FÉ É UM MODO DE JÁ POSSUIR AQUILO QUE SE ESPERA, 

É UM MEIO DE CONHECER RELIDADES QUE NÃO SE VÊEM. (Hb 11,1) 

 

Irmãos e irmãs da Diocese de Saitama, 

Feliz Natal e Abençoado Ano Novo! 

   No ano de 2011 aconteceu uma catástrofe que causou uma grande destruição não somente na Região 

Nordeste do país, mas também numa área extensa dentro da nossa Diocese de Saitama. Recebemos 

muitas colaborações de pessoas de dentro e de fora do país, entõo aproveito esta oportunidade para 

agradecer a todos. As instituições da Diocese que foram destruídas já estão em via de reconstrução com a 

ajuda de muitos. Mesmo sendo vítimas da calamidade, as pessoas da nossa Diocese socorreram as vítimas 

da Região mais atingida do Nordeste, por isso, sinto-me orgulhoso e quero manifestar meu profundo 

respeito a todos. 

  Foi maravilhoso poder colaborar como uma Igreja multicultural às vítimas da região atingida do 

Nordeste. Nas atividades como TAKIDASHI – oferecer as refeições - foi destacado a internacionalidade 

nas músicas, danças e nos cardápios das refeições. Tudo isso foi bem acolhido pelo povo atingido pela 

catástrofe. E também o serviço de visita ou escuta das pessoas que vivem nas casas provisórias foi 

iniciado prontamente, pois a Diocese realizou vários encontros de formação para os leigos nesta área. 

   A construção de uma Igreja multicultural e a formação de leigos para o serviço de escuta foram 

prioridades pastorais da Diocese de Saitama nestes 10 anos de caminhada. Além disso, a Diocese se 

empenhou em muitos problemas. O fruto desse trabalho apareceu na maneira como o povo foi se 

comprometendo na ajuda imediata às vítimas da grande catástrofe de Leste do Japão. 

   Durante o ano de 2010, nós realizamos a avaliação das prioridades Pastorais da Diocese de Saitama, 

levando um ano de trabalho. E desde setembro do ano passado, foi elaborado a nova Orientação Pastoral 

e as Prioridades Pastorais de 2011-2020. Tudo isso foi fruto do esforço e interesse de todos vocês em 

compreender e dar importância as prioridades da Diocese. 

 

 

DIOCESE CATÓLICA DE 

SAITAMA 
 

6-4-12 Tokiwa, Urawa-ku, 

Saitama City, SAITAMA 

330-0061 JAPAN 
TEL：048-831-3150 
FAX：048-824-3532 

 

カトリックさいたま教区 

 

〒330-0061 

埼玉県さいたま市浦和区 

常盤 6-4-12 
TEL：048-831-3150 
FAX：048-824-3532 



（2012 年 新年司教メッセージ・ポルトガル語） 

- 2 - 

    Esforçando-nos na concretização das Prioridades Pastorais encontramos com Cristo nesta sociedade 

em que vivemos, e aprofundamos os ensinamentos de Cristo e rezamos juntos na comunidade e vivemos 

o Evangelho com todos, e queremos sonhar uma comunidade de fé onde transborde a força do 

testemunho e do anúncio de Cristo.(1) 

   Nesta Catástrofe morreram 20 mil pessoas num segundo de tempo. Foi um choque muito grande para 

todos nós. Vimos a morte diante dos olhos, e isso nos fez pensar sobre a morte e a ressurreição e rever o 

sentido de nossa vida. Experimentamos o valor dos laços familiares e também com as pessoas de nossa 

vizinhança onde vivemos. Na nossa vida diária, viver diante da morte e ressurreição significa viver cada 

dia de nossa vida valorizando a cada momento que passa. Isso significa valorizar o encontro com as 

pessoas e fortalecer o laço que temos. Na nossa comunidade de fé também temos que revalorizar o 

encontro de fé e o laço que nos une como irmãos e irmãs. Os fiéis e os pastores unidos na mesma mesa, 

conversamos e partilhando as graças recebidas do Senhor queremos trabalhar juntos como irmãos e irmãs 

e assim buscamos o maior crescimento na fé.(2) 

   Uma das prioridades da nova Orientação pastoral é a de Apoiar à Reconstrução da Região atingida 

pela Catástrofe do leste do Japão. É uma Reconstrução a longo prazo, e o apoio aos que vivem nas casa 

provisórias é uma das atividades mais importantes neste momento. Queremos valorizar o encontro com 

as pessoas das regiões sofridas pela catástrofe. Não só as vítimas da Catástrofe, mas, as pessoas da nossa 

sociedade e também dentro de nossas igrejas as pessoas vivem tristes esmagadas pelo sofrimento. Para 

que todas as pessoas possam viver dignamente como seres humanos, vamos rezar juntos e agir 

solidarizando-nos. (3) 

São Paulo disse na carta aos hebreus: "A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. Iniciando 

esse Novo Ano, vamos meditar a palavra de Paulo e comecemos a caminhar na esperança.  Agradecendo 

a Deus que nos chama a viver nesta esperança, envio a todos a Bênção de Ano Novo:  

† A Bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo esteja sobre todos vocês ! 

 

Primeiro de janeiro de 2012 

D. Marcelino Tani Daiji 
Bispo de Diocese de Saitama 

 

 

 

 

 

(1)  Orientação Pastoral e prioridades da Diocese de Saitama (2011-2020)  Orientação Pastoral 

(2)  Idem    Orientação Pastoral 

(3)  Idem    Orientação Pastoral 


