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 “Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-Lo  Mateus 2,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A todos os meus irmãos e irmãs da diocese de Saitama 

Desejo-lhes em Nome do Senhor Jesus e da Sagrada Família: 

Feliz Natal 2018 e Feliz Ano Novo 2019! 

   Primeiro de tudo, gostaria de agradecer a cada um de vocês pela acolhida fraterna e 

calorosa que me extenderam em suas comunidades paroquiais e sua presença em toda a 

diocese e comunidades religiosas de vida apostólica como as de clausura, dos movimentos 

espirituais e pastorais e grupos de pessoas que de uma forma ou de outra oram por seu 

novo bispo e se comunicam por vários meios. 

   Continuando a tradição dos meus bispos antecessores, acresecento uma mensagem de Natal 

2018 com augúrios de Ano Novo 2019 que começamos com a solenidade da Mãe de Deus e da 

Jornada Mundial de oração pela paz no mundo. 

 

 

 
DIOCESE OF SAITAMA 

TOKIWA 6-4-12, Urawa-ku, 
SAITAMA city 

〒330-0061, JAPAN 

TEL：048-831-3150 

FAX：048-824-3532 
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1. Com um sentimento de muita gratidão 

    Apenas feito o anúncio de nomeação para ser o novo pastor-bispo da Diocese de 

Saitama, recebi o convite do Arcebispo Mons. Okada Takeo, administrador apostólico da 

diocese, para participar nos dias de pastoral realizados em Ikaho (de 25 a 27 junho). Foi meu 

primeiro contato com a maioria dos irmãos sacerdotes, diáconos, religiosos e leigos 

comprometidos com a pastoral diocesana. Tanto na comunidade como nos momentos 

privados, no onsen e depois da recreação, pude me aproximar de muitos de vocês. 

  Logo em seguida à ordenação episcopal realizada na escola Akenohoshi, no seu  

cinqüentenário da sua fundação, com a presença de mais de 1.600 pessoas, com todos os 

bispos da Conferência Episcopal Japonesa e dois colegas bispos de Pápua Nova Guiné e Timor 

Lest, salesianos provinciais do México e do norte das Filipinas, provinciais religiosos de 

diferentes congregações e da diocese de Saitama, consagrados,  religiosos e religiosas, 

seminaristas e aspirantes à vida consagrada, leigos e muitos jovens e crianças. Agradeço 

especialmente particularmente todos aqueles que se juntaram à equipe de acólitos para minha 

ordenação. Dei-lhes a cada um deles um pequeno rosário trazido de Roma. 

  Foi sem dúvida um verdadeiro Pentecostes eclesial que irradiava para além da nossa 

diocese. Um grande obrigado à equipe de preparação e animação desta celebração. Todos os 

tesouros espirituais que cada paróquia enviou vou conservá-los na nova capela da casa do 

bispo que em breve estará pronta para a adoração e celebração eucarística. Muito obrigado! 

 

2. Vamos seguir o caminho que a estrela nos guiou até aqui 

    Como mensagem de Natal de 2018 e Ano Novo 2019, gostaria de partilhar as 

ressonâncias colhidas nas minhas primeiras visitas às paróquias (Crisma, encontros de regiões  

para compartilhar a vida de fé, Missas ...) e colóquios com os sacerdotes, religiosos e conversas 

feitas também com muitos leigos, me tocaram o coração e tudo isso está me ajudando a 

conhecer como a diocese, tanto em nível carismático (estilo e atmosfera de vida da 

comunidade) e institucional (organização paroquial, pastoral, grupos, etc.). 

  A diocese de Saitama, sem dúvida, é uma diocese que tem um grande futuro. O 

Espírito Santo operou maravilhas e continua a nos surpreender com sua ação renovada em 

nossa diocese. O "Magnificat" que a Igreja reza todos os dias na oração das vésperas nos 

renova os mesmos sentimentos que a Virgem Maria teve diante do trabalhar misericordioso e 

providencial de Deus em nossas vidas. 

   Gostaria de associar esta minha primeira mensagem à diocese com a passagem bíblica 

de Natal, que descreve os Magos seguindo os sinais de uma grande estrela chegaram até 

Belém onde encontraram o Menino Jesus com Maria e José, oferecendo-Lhe um tesouro como 

sinal de adoração e amor. [Eu tentei relacionar a uma cena bíblica do tempo do Natal que vai 

do nascimento do menino Jesus ao batismo do Senhor Jesus]. 
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  Nestes momentos me identifico muito com a passagem dos Magos do Oriente que o 

evangelista São Mateus descreve. E mais uma vez eu compartilhei a origem e o caminho da 

minha fé cristã como alguns japoneses imigrantes partilharam no encontro do ano da Nova 

Evangelização realizado em Tokorozawa, Tomobe, Mine and Maebashi. 

3. Um jovem casal que viu uma estrela no Oriente (Renato e Cecília) 

    No dia 31 de maio de 1964, minha família deixou o porto de Yokohama para a 

Argentina; meus pais com seus cinco filhos, o mais velho era eu, com oito anos e meio, e o 

quinto tinha apenas um ano e meio de vida. Tudo isso foi uma aventura deste casal jovem! 

Deixar o trabalho e seu salário, sua casa apenas construída, seus familiare,  amigos, etc. 

Carregando apenas os itens comprados e o depósito em dólares estadunedenses. Pois o casal 

presenteou aos amigos e irmãos tudo o que considerava não ser necessário levar para essa 

viagem. 

  Meu pai disse adeus à família, amigos e colegas (Telecomunicações Saiki) como se não 

houvesse possibilidade de voltar algum dia! Foi uma verdadeira despedida! 

  Meu pai, especialmente, teve um sonho, que eu diria "loucura" mas para ele era um 

chamado de Deus: "Renato, toma a tua esposa e teus filhos e apenas o que é necessário para a 

terra que eu te mostrarei" (Gn 12,1 ). Sem dúvida, o sonho foi alimentado por leituras e 

aprendendo a língua espanhola de maneira autodidata seguindo o programa espanhol da 

rádio. Apesar de terem cinco filhos, meus pais não tinham mais de 35 anos. Eu acho que para 

eles esse momento da vida foi um forte "Kairos" (tempo da atuação chave de Deus), onde a 

decisão mais influente foi tomada em sua vida para o futuro. Meus pais estavam mais do que 

convencidos de que esse era o sonho de Deus encarnado no sonho do jovem casamento 

Yamanouchi de Renato e Cecília. 

  E então eles continuaram a caminhar procurando sempre o caminho que aquela estrela 

(sonho) que meu pai tinha visto. Nem sempre a estrela era vista pois havia dias nublados, com 

chuva, mesmo que a região onde foram viver perto da Cordillera de Los Andres (província de 

San Juan) chovia apenas três ou quatro vezes por ano. Também durante as noites em que eles 

viam as estrelas e a lua como casal, tinham certeza de que Deus estava sempre com eles. 

  Quando as estrelas começavam a aparecer no céu e ali, como os Magos, meus pais 

comentavam sobre a aventura que tinham começado enquanto seus filhos estavam crescendo 

com os vizinhos e colegas de escola. 

  Meu pai deixou o trabalho de empregado em telecomunicações e passou a ser 

imediatamente a ser um camponês sem qualquer aprendizagem a não ser seus livros e 

manuais comprados em japonês, mas muito desarticulado com a realidade climática e 

geográfica de San Juan. Todavia, logo aprenderam um provérbio espanhol: "A Dios rogando y 

con el mazo dando” (A Deus implorando e com a doação de malho"). É por isso que eles 

começaram cada dia com a oração da manhã que durava pelo menos quinze minutos e à noite 
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sempre terminava com o rosário, muitas vezes meio adormecidos pela fadiga. E seus filhos (9 

no total) foram moldados nesse espírito de aventura. 

  Todos, tanto em nível pessoal quanto familiar, temos diversas experiências de como 

vivemos até hoje. Como o poeta espanhol Antonio Machado diz: "Caminante no hay camino, se 

hace camino al andar”. (Caminhante não tem caminho pronto, o caminho  é feito ao caminhar)". 

 

4. Estrela da Nova Evangelização (EN 82, EG 284) 

    E termino esta mensagem de saudação com referência a Maria, Mãe de Jesus e de nossa 

diocese. No décimo ano do encerramento do Vaticano II, o Papa Paulo VI, na conclusão da 

Exortação Apostólica sobre a evangelização do mundo contemporâneo "Evangelii Nuntiandi" 

(8 de dezembro de 1975), agrega à coroa de invocações da Virgem uma nova pedra preciosa 

chamando-a de "Estrela da Evangelização" (n 82). 

  E o Papa Francisco na Exortação Apostólica sobre "A alegria do Evangelho" (Evangelii 

Gaudium) nos salienta que "sem Ela, sem Maria, não podemos compreender o espírito da nova 

evangelização (EG 284). Pois Maria é aquela que sabe como encontrar a palavra e o gesto 

apropriados que nos fazem sentir povo amado e fiel de Deus e que nos faz saborear o 

Evangelho de Jesus como a verdadeira fonte de nossa felicidade. 

  Que Neste novo ano que começamos como povo de Deus que caminha na Diocese de 

Saitama tenhamos como estrela segura em nossa caminhada Maria, Mãe de Jesus e Mãe de 

cada um de nós. Não nos esqueçamos de rezar todos os dias uma Ave Maria e pedir a proteção 

de São José sobre nossas famílias, paróquias e comunidades religiosas da diocese, 

especialmente nos momentos de dificuldade.  

 

Com a minha bênção de pastor e sempre vosso servo. 

 

Mario Yamanouchi – Bispo Titular da Diocese de Saitma 


