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CARTA AOS CATECÚMENOS DA DIOCESE DE KYOTO 

 

Caros catecúmenos, 

 

Começamos o tempo da Quaresma. 

Liturgias são realizadas para os candidatos ao batismo aos domingos da Quaresma, e os 

católicos da Diocese de Kyoto oferecem orações especiais por todos vocês que estão se 

preparando para o batismo. 

Devido ao novo coronavírus que nos atingiu no ano passado, vocês podem não se sentir 

suficientemente preparados para o batismo, como gostariam. Mas considerem que nossas 

orações estão com vocês e apreciem este período de purificação e iluminação. Vocês foram 

escolhidos através do amor gratuito e do plano de nosso misericordioso Deus. Orem para que 

Deus, que cura nossas feridas e fraquezas, os liberte das forças do pecado e do mal e fortaleça 

vosso compromisso de seguir a Cristo, o Caminho, a Verdade e a Vida. 

Para quem já é batizado lembre-se que, embora ainda seja difícil reunir-se nas igrejas por 

causa do coronavírus, somos uma comunidade unida pela fé. Portanto, participe de todo o 

coração nas liturgias dos candidatos ao batismo durante a Quaresma e reze com eles para que 

cada comunidade eclesial se renove e partilhe o mistério da Páscoa. Renovai as vossas vidas pela 

conversão, pela fé e pelo amor, esforçando-se por ser modelos de vida para os candidatos ao 

batismo. 

Em sua homilia na Quarta-feira de Cinzas deste ano, o Papa Francisco disse: "A Quaresma 

não se trata apenas dos pequenos sacrifícios que fazemos, mas de discernir para onde nossos 

corações estão indo". Para onde está orientado o meu coração? Tentemos saber: Para onde me 

leva o «navegador» da minha vida, para Deus ou para mim mesmo? Vivo para agradar ao Senhor, 

ou para ser notado, louvado, preferido, no primeiro lugar e assim por diante?...”  

Como escrevi em minha carta de Ano Novo, "Vivendo a Fé na Era do Corona", em face 

desta pandemia, "devemos reservar um momento de tranquilidade para falar com Deus", 

perguntando-nos o que significa para nós viver nestes tempos. Devemos orar com toda 

humildade para perceber a importância do chamado do Senhor a nós no meio desta tempestade. 

Todos os anos, em um domingo durante o tempo da Páscoa, a Diocese de Kyoto organiza um 

Encontro Diocesano dos Novos Católicos, onde são recebidos e se dá as boas-vindas aos novos 

batizados e àqueles que se juntaram a nós vindos de outras igrejas cristãs. No ano passado, essa 

reunião foi cancelada devido à pandemia, mas este ano planejamos realizar esta reunião no 

terceiro domingo de Páscoa, 18 de abril. Espero poder ver todos vocês lá. 

 

✙ Paulo Yoshinao Otsuka 

Bispo Católico de Kyoto 

 


