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A todos os fiéis da Diocese de Kyoto. 

 

Mensagem do Bispo de Kyoto na 
Festa da Assunção da Virgem Maria - 2021 

 
Irmãos e irmãs da Diocese de Kyoto. O número de pessoas infectadas pelo covid-19 não parou de 

aumentar. Vamos celebrar a Festa da Assunção da Virgem Maria e oferecer nossas orações para que 

ela interceda pela convergência deste desastre. 

 

Na dramática situação atual, cheia de sofrimentos e angústias que oprimem o mundo inteiro, nos 

dirigimos a Ti, Mãe de Deus e nossa Mãe, para buscar refúgio sob sua proteção. Ó Virgem Maria, 

volte seus olhos misericordiosos para nós nesta pandemia do coronavírus. Proteja-nos neste 

momento de ansiedade, principalmente àqueles que estão em tratamento, àqueles que sofrem pelas 

sequelas desta doença, seus familiares e aqueles que temem a infecção. Te pedimos para que acabe 

logo a propagação desta infecção. 

 

Por Raimundo Kenichi Tanaka, Bispo emérito da Diocese de Kyoto. 

O bispo Raimundo Tanaka partiu silenciosamente para o céu em 29 de julho, num hospital em 

Uwajima. Ele estava prestes a completar 94 anos de idade, em 31 de agosto. Além disso, no dia 21 

de dezembro deste ano, ele celebraria o 70º aniversário de sua ordenação sacerdotal. Desejo 

expressar minha mais profunda gratidão ao Bispo Raimundo Tanaka, que dedicou grande parte de 

seu ministério sacerdotal como bispo. Vamos orar por seu descanso eterno. 

 

Aos avós, idosos e enfermos. 

Uma celebração especial, no domingo 25 de julho, em honra da festa dos pais da Virgem Maria, 

São Joaquim e Santa Ana (26 de julho), foi realizada pelo Papa Francisco, estabelecendo assim o 

Primeiro "Dia Mundial de Oração pelos Avós e Idosos”, a fim de mostrar à sociedade o valor da 

existência dos avós e dos idosos. O Papa chamou às pessoas para aplaudir todos os avós e pessoas 

idosas. o Papa também invocou de modo particular para visitar todos aqueles que vivem de forma 

solitária, falando-lhes sobre a promessa de Jesus: "Eu estou convosco todos os dias, até o fim do 

mundo" (cf. Mt 28,20). Mas, por agora, devemos abster-nos de visitar os doentes e idosos, devido à 

pandemia do corona. As pessoas que vivem separadas do resto da família, que possam se comunicar 

enquanto estão conscientes da saúde dos outros, durante as férias de verão. 

 

Para aqueles que estão com sérios problemas devido à pandemia do corona. 

Que as pessoas que estejam passando por extremas necessidades, e as vítimas do desastre das 

chuvas torrenciais provocado pelo tufão, superem essa difícil situação com o apoio de Santa Maria, 

em meio ao prolongado desastre do corona. 

   

Maria, consolo de quem sofre, protege e cobre com teu manto todos os teus filhos que sofrem.  

E vamos orar para que o Deus Todo-Poderoso nos salve dessa horrível pandemia infecciosa. Amém. 

 

15 de Agosto de 2021 

Festa da Assunção da Virgem Maria 

✙Paulo Otsuka Yoshinao 
Bispo de Kyoto 

 


