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CARTA DO BISPO DA DIOCESE DE KYOTO -2020- AOS CANDIDATOS A 

RECEBER O SACRAMENTO DO BATISMO 

 

■ Bem-vindos à Diocese de Kyoto 

Estou consciente que, todos os candidatos que estavam preparando-se para receber 

o sacramento do batismo este ano, esperavam receber dito sacramento na Páscoa de 

Ressurreição; porém, infelizmente, imagino que houve certa sensação de frustração 

ao ver que as Missas tiveram que ser suspensas por causa da pandemia do coronavirus. 

Agora que em cada bloco da diocese se estão reiniciando as missas, tenham a certeza 

que as cerimônias batismais vão ser realizadas. Peço-lhes, por favor, paciência e 

aguardar mais um pouco. O número de batizados na diocese de Kyoto no ano 2019 

foram em 198 crianças e 143 adultos. A reunião dos que receberiam o sacramento do 

batismo este ano teve que ser cancelada, más, esperamos encontrar-nos, com prazer, 

no próximo ano. Desde já dou-lhes as boas vindas a todos os que reciberão o 

sacramento do batismo, como membros da comunidade cristã da Diocese de Kyoto, e 

eu, enquanto bispo da diocese de Kyoto, lhes digo: ¡Bem-vindos! Dou-lhes minha mais 

cordial boas vindas! 

 

■ Dois significados da eleição de Deus. 

Ser eleitos por Deus e receber os sacramentos da iniciação cristã. Esta eleição divina 

tem dois propósitos. O primeiro é: ser eleito para aceitar a graça da fé; e o segundo: 

ser eleito para ser testemunha do Evangelho. E não podemos conceber estes dois 

propósitos por separado. Alguns de vocês, ao receber o sacramento do batismo, 

seguramente terão a firme esperança de viver uma vida nova em diante, porém, 

outros estarão preocupados porque talvez não confiem que verdadeiramente consigam 

acreditar em Deus pelo resto de suas vidas e, mais bem, que abandonarão sua fé no 

caminho. 

No entanto, se pensar cuidadosamente, a determinação de acreditar em Deus não 

pode surgir apenas pelo poder humano. A fé é uma graça "é um Dom". É Deus que 

toma a iniciativa e, por meio do Espírito Santo, abre todos e cada um dos corações 

das pessoas para ver a verdade: "Somos criados e amados por Deus". Desde a 

antigüedade, os que desejavam receber o batismo, eram chamados de "pessoas 

iluminadas". A fé não é produto do esforço das pessoas, senão, a graça de Deus que 

ilumina às pessoas. 

E o segundo propósito da eleição de Deus é ingressar na Comunidade da Igreja, que 

é "uma ferramenta de salvação". Os cristãos temos a tarefa de trabalhar pela salvação 

das pessoas. Esse é o propósito do sacramento da confirmação. A todos vocês lhes 



digo que, para dar testemunho do Evangelho há que estar unidos entre sí como crentes 

em Cristo. Valorizemos nossa comunidade de crentes e tenhamos uma maior 

experiência de comunidade cristã, especialmente nas missas. 

 

■ Em resposta à confiança de Cristo 

Não esqueçamos a confiança e as expectativas que o Senhor tem em cada um de nós. 

Como crentes, como vamos viver nossa vida daqui em diante? Olhando na nossa 

"vocação" respondamos à confiança e às expectativas que Cristo tem colocado em nós. 

Incluso depois de ser batizados, ainda estaremos sujeitos a muitas provas em nossas 

vidas, incluso em eventos terríveis e misteriosos, onde não podemos sentir a alegria 

da fé e, pelo contrário, sentiremos muita dor e tristeza. Porém, incluso nesses 

momentos, o Senhor estará conosco a travez do Espírito Santo, o "advogado", e não 

nos deixará "orfãos". Como missionários do amor de Deus, todos vocês devem estar 

envoltos no amor de Deus e dirigindo-se até as pessoas desesperadas e tristes que 

estão no seu entorno, realizando ações que desbordem amor, não apenas com 

palavras, senão servindo para a salvação das pessoas. 

 

Parabéns pelo seu batismo. 

 

 

7 de junho de 2020, Domingo da Santíssima Trindade 

Bispo católico de Kyoto 

✙ Paulo Yoshinao Otsuka 

 

 


