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A todos os meus irmãos e irmãs da diocese de Saitama: 

 

Desejo-lhes um Feliz Natal de 2019 e Feliz Ano Novo de 2020! 

“... e na terra, paz aos que são do seu agrado”! (Lc 2,14b) 

 

Hoje, no dia de Ano Novo, celebramos a Solenidade de Maria, Mãe de Deus. Este dia também foi 

estabelecido como o Dia Mundial da Paz. No início do ano, oremos, principalmente pela intercessão 

de Nossa Mãe Maria, para que os líderes mundiais respondam ao chamado da paz do Papa Francisco, 

unam forças mais sérias, tanto mentalmente como fisicamente, para construir um mundo pacífico. 

Cheios da alegria recebemos a visita do Papa Francisco ao Japão, novembro passado; estamos 

começando o ano novo. Tenho certeza de que os cartazes e calendários do Santo Padre estão 

afixados em todos os lugares em nossas igrejas, conventos, escolas, instituições, instalações e casas, 

e que muitos de vocês valorizam os bens comemorativos, bem como as fotos que tiraram. O que 

deveria ser mais apreciado, no entanto, é que guardamos em nossos corações todas as mensagens 

que o Santo Padre nos chamou a refletir e fazer com que cada uma de suas mensagens venha posta 

em prática ao darmos passos ao longo do ano novo. 

 

Vamos amar a Deus, amar nossos vizinhos e cuidar da natureza                               

Se eu fosse escolher apenas uma dentre os chamados feitos pelo Santo Padre como minha 

resolução de ano novo, seria  que “cada um de nós seja um instrumento de paz”. Se cada um de 

nós estiver disposto a ir além de todas as diferenças e de forma criativa fazer o que pode juntos, por 

menor que seja, seremos verdadeiramente abençoados. 

O Papa Francisco diz que uma das maneiras maravilhosas de “ser um instrumento de paz” é cuidar e 

proteger “a terra, lar comum de toda criatura”. O Japão, abençoado com uma beleza natural, 

também viu sua devastação ambiental em uma situação crítica devido à atividade econômica em 

constante expansão. Basta olhar o mar ou a praia para reconhecer isso. A terra vive através do mar. 

Muitas das coisas necessárias à nossa vida cotidiana são transportadas por navios pelos oceanos. 

Nossa vida é sustentada por vários tipos de vidas nascidas e crescidas nas correntes oceânicas. A 

atividade de cuidar da natureza no Japão é muito mais avançada do que na Argentina, onde morei 
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por 33 anos. Contudo, nossa própria conscientização está longe de ser adequada; faz-se necessária 

mais cooperação e esforço unificados. 

Cuidar da natureza está profundamente relacionado aos mandamentos mais importantes: "Amarás o 

Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a alma e com toda a mente. ... Amarás o próximo como 

a ti mesmo" (Mt 22,36-40). É uma questão urgente comum a todas as pessoas de diferentes religiões. 

Minha esperança é que você seja criativo em todos os tipos de atividades para “cuidar da natureza” 

e praticar o que pode fazer em suas estimadas paróquias, lares e comunidades locais. 

 

Que Deus abençoe abundantemente a todos para tornar este novo ano verdadeiramente frutífero! E 

oremos para que nossa confiança em nossa Mãe Maria seja aprofundada. 

 

"Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós! Amém." 

 

 

Apresentando ao Papa Francisco duas kendamas na audiência no Vaticano 

 

Dia de Ano Novo 2020 

 

Mario Yamanocuhi Michiaki 

Bispo da Diocese de Saitama 

 

 

 


