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MENSAGEM DO BISPO DE QUIOTO PELA PÁSCOA 2022 

Jesus de Nazaré que foi crucificado ressuscitou. Aleluia! 

Vigília da Páscoa 

16 de abril de 2022 

   Queridos Irmãos e Irmãs da Diocese de Kyoto, 

 

   Feliz Páscoa! 

   Parabéns a nossos novos irmãos e irmãs que receberão a graça do batismo nesta 

Páscoa. Bem-vindo à Família da Diocese de Kyoto. 

 

   A Páscoa celebra a vida, mas infelizmente a guerra na Ucrânia prossegue e muitas 

vidas continuam a ser tiradas. O Papa Francisco se preocupa com a crise da Ucrânia e 

continua procurando a paz. Vamos nos unir a ele na oração para que, pela intercessão 

do Imaculado Coração de Maria, a paz de Deus possa reinar na terra e, especialmente, 

que a paz e a segurança possam retornar à terra da Ucrânia o mais rápido possível. 

 

Pela paz na Ucrânia 
 

Deus, fonte da vida, nós rezamos para que a guerra na Ucrânia  

e os conflitos em todo o mundo terminem. 

Para que toda vida seja protegida do abate e destruição pela força. 

Para que os responsáveis pela política construam a paz através do diálogo. 

Protege o povo ucraniano que está envolvido na guerra e na insegurança 

agonizante. 

Concede o descanso eterno a todos aqueles que morreram por causa dos conflitos  

e a violência ao redor do mundo. 

Dá conforto e esperança às suas famílias e amigos enlutados. 

 

Deus eterno e todo poderoso, 

Tu que levantas os humildes e derrubas os poderosos, 

Tu que cuidas dos abandonados e dos que choram. 

Muda o coração daqueles que tramam o mal e dai-nos a verdadeira paz. 

Que todas as vítimas da guerra e da violência recebam ajuda e conforto. 

Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 

   Oremos a Jesus Cristo, o Senhor ressuscitado que está conosco, para que nos 

conceda paciência, esperança, saúde e segurança, enquanto protegemos toda a vida. 

Aleluia, Aleluia! 

 

✙Paulo Yoshinao Otsuka 

Bispo de Quioto 


