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Mensagem de Dom Marcelino Tani para o Ano Novo 2013

NINGUÉM PÕE VINHO NOVO EM ODRES VELHOS.
(Mc 2,22)
Caríssimos Irmãos e irmãs da Diocese de Saitama,

Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos!
Desde outubro do ano passado, estamos celebrando o Ano da Fé. Através do batismo, cada um de nós
passa pela “porta da fé” e inicia sua jornada da fé.

No começo do Ano Novo, eu gostaria de refletir com vocês

sobre tal “porta da fé” tendo como referência os Atos dos Apóstolos, o Vaticano II e os recentes
desenvolvimentos no tocante a caminhada da fé da diocese de Saitama.
Os Atos dos Apóstolos
Paulo e Barnabás partiram para a jornada missionária na qual tiveram que superar muitas tribulações e
sofrimentos. Mas, concomitantemente, conduzindo muitos gentios à fé.

Com grande alegria eles regressaram

para Antioquia e: “reuniram a igreja e puseram-se a refletir tudo o que Deus fizera com eles, especialmente
abrindo aos gentios as portas da fé” (Atos 14,27).
Naquele tempo, a circuncisão tornou-se um assunto difícil de lidar no desenrolar do trabalho missionário
com os gentios.

A circuncisão era uma prática religiosa seguida na Lei de Moisés como costume e era um

sinal tradicional de fé do povo de Israel.

O povo de Israel acreditava que não havia salvação para os

incircuncidados.
Assim sendo, os Apóstolos e os Anciãos encontraram-se em Jerusalém e abriram o Concílio dos Apóstolos
(este foi o primeiro concílio público da igreja!).
circuncisão sobre os gentios.

Nesse Concílio, eles decidiram de não impor o peso da

Por causa desta decisão, tornou-se possível para todos que criam no evangelho

de serem batizados e tornarem-se membros da comunidade da Igreja.

A jornada de Paulo e Barnabás, através

da qual encontraram muitas pessoas, tornou-se também uma ocasião para escancarar a “porta da fé” a todos os
povos do mundo.
Vaticano II
Os Concílios que especialmente abriram a “porta da fé” foram o acima mencionado Concílio de Jerusalém
e 1900 anos depois, o Concílio Vaticano II.

O Vaticano II procurou renovar a Igreja, reconciliar-se com os

irmãos e irmãs em Cristo separados, solidaridade com os povos especialmente aqueles que estavam sofrendo
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sublinhando uma Igreja que serve esses povos. Através do Vaticano II a “porta da fé” foi aberta mais
escancaradamente.

Através do Concílio de Jerusalém, a “porta da fé” ficou mais aberta ao remover o

obstáculo da circuncisão. Já a característica distinta do Vaticano II no tocante a “porta da fé” foi a renovação da
própria Igreja. Através da renovação da Igreja, Deus convidou a mesma para participar com mais fervor ainda
no trabalho da salvação de Deus.
Jesus ensinou: “Ninguém põe vinho novo em odres velhos; caso contrário, o vinho estourará os odres, e
tanto o vinho novo como os odres ficam inutilizados. Mas, vinho novos em odros novos”(Mc 2,22). Eu
acredito que estas palavras expressam o caráter especial do Vaticano II.
Indubitavelmente a Igreja é o povo de Deus. Cada um de nós e todos nós reunidos como comunidade
somos renovados pela Palavra de Deus e partilhamos a Palavra de Deus em nossos encontros com outras
pessoas. Neste sentido, “a porta da fé” é aberta para muito mais gente.
A caminhada de fé da Diocese de Saitama
Vocês têm trabalhado entusiaticamente participando das atividades de socorro às vítimas do Grande
Terremoto do Leste do Japão e do acidente nuclear de Fukushima Usina n.01.

Através de atividades de

reconstrução, muitas vítimas e voluntários foram capazes de interagir mutuamente. Tivemos uma experiência em
primeira mão da importância e da alegria de estarmos e vivermos juntos. Através desses encontros nós
também olhamos a nossa fé com uma nova luz e assim renovando-nos a nós mesmos. Além do mais, em
diversas circunstâncias tivemos que encontrar muitas pessoas, especialmente aquelas que têm sido
marginalizadas. Esses encontros também nos capacitaram para renovarmo-nos e refletirmos sobre nossa própria
fé. Neste sentindo, nossa fé tornou-se em si mesma renovada através das interações nesses eventos sociais.
Há inúmeras oportunidades de encontrar novas pessoas que vivem perto de nós. Contudo, há assuntos
como Bases Americanas em Okinawa que parecem distantes da nossa vida quotidiana.
por causa da nossa indiferença.

Há pessoas que sofrem

Quiçá, encontrando estas pessoas a “porta da fé” se abriria mais

escancaradamente!?
Eu espero que possamos ser como Paulo e Barnabás e continuarmos nossas jornadas missionárias para que
com grande alegria nós também proclamemos “tudo o que Deus fizera através de nós e como Ele abriu abriu
aos gentios as portas da fé”.

I vos deu minha bênção para que a graça de encontrar pessoas aconteça com

bastante humanidade durante todo o ano vindouro.

† Abençoe-vos Deus todo poderoso, Pai, Filho, e Espírito Santo!
Primeiro de janeiro de 2013
Solenidade de Maria, Mãe de Deus

D. Marcelino Tani Daiji
Bispo de Diocese de Saitama
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