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Mensagem de Pentecostes 2021 do Bispo Otsuka 

aos fiéis da diocese de Kyoto 

 

Queridos irmãos e irmãs da diocese de Kyoto: 

Mais uma vez, damos as boas-vindas à Solenidade de Pentecostes, enquanto 

continua a pandemia do COVID-19. 

O governo declarou um terceiro estado de emergência afetando Kyoto, Nara, Shiga 

e Mie, na diocese de Kyoto. A celebração das missas presenciais continua suspensa. 

Embora isso, tendo recebido o dom do Espírito Santo, comemoremos mesmo neste 

tempo de prova. Rezemos para que o Espírito Santo nos fortaleça em nossa ansiedade 

pelo cuidado de nossa saúde e nosso sustento. 

Rezemos especialmente para que o Espírito Santo nos dê esperança. Como diz São 

Paulo: "O Deus da esperança vos encha de toda a alegria e de toda a paz na vossa fé, 

para que pela virtude do Espírito Santo transbordeis de esperança!" (Romanos 15:13). 

Na minha mensagem de Ano Novo de 2021, "Viver a Fé na era da Corona", convidei 

todos a pensar sobre a virtude da esperança.  

"Somente tendo esperança no futuro uma pessoa pode perceber o tempo presente 

como significativo e vivê-lo com entusiasmo. Acreditando no amanhã, podemos viver o 

presente. Mesmo nesta situação em que não podemos prever o fim completo da praga 

da corona, devemos lembrar a virtude da esperança e acreditar nos planos de Deus. Não 

podemos compreender imediatamente o significado do sofrimento. Quem sofre, mesmo 

invocando Deus, precisa de tempo para descobrir o significado do sofrimento. A 

esperança dos cristãos vem da convicção de que, seja no início do nosso sofrimento ou 

mesmo durante o seu curso, Deus nos dará o conforto e a força para suportar o 

sofrimento. E cada vez que superemos o sofrimento, nossa fé cristã será fortalecida."   

A vinda do Espírito Santo marca o nascimento da Igreja. Rezemos a São José, 

padroeiro da Igreja. Mesmo enquanto a suspensão das missas continuar, que todos nós 

que seguimos Cristo na Diocese de Kyoto, recebamos os dons do Espírito Santo e 

protejamos com oração os laços de unidade de nossa comunidade em nossas vidas. E 

que o Espírito Santo, advogado e consolador, nos acompanhe para encorajar e apoiar os 

necessitados, os rejeitados, os pobres e aqueles que sofrem. 

 

✠ Paulo Yoshinao Otsuka 

Bispo de Kyoto 

Solenidade de Pentecostes, 23 de maio de 2021 

 


