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JESUS DE NAZARÉ, QUE FOI CRUCIFICADO, RESSUSCITOU. ALELUIA! 

Mensagem de Páscoa -2021- do Bispo Paulo Otsuka 

 

Caros irmãos e irmãs da Diocese de Quioto, 

Na manhã da ressurreição do Senhor, um grito de alegria ressoa em todo o 

mundo desde o túmulo de Jesus. Desejo a todos uma Feliz Páscoa! Também envio as 

minhas felicitações aos fiéis recém-batizados neste período pascal. Bem-vindos à sua 

nova família, a Diocese de Quioto. 

A Semana Santa do ano passado aconteceu no início da pandemia, por isso a 

Igreja não pôde celebrar a sagrada liturgia. A situação era tal que não conseguimos 

sequer saudar aos fiéis pela Páscoa. Embora, durante o ano passado, tenhamos 

testemunhado repetidos estados de emergência, pudemos celebrar missas e realizar 

várias atividades eclesiais, na medida das possibilidades limitadas que tínhamos. Vocês 

têm conseguido seguir pacientemente as políticas da Igreja e cooperado generosamente. 

Muito obrigado. 

Por isso, nesta Páscoa, quero unir-me a todos vós para expressar a nossa 

gratidão e louvor a Deus Pai, dador da vida, e a Cristo ressuscitado, Senhor da 

Ressurreição, que continua perto de quantos sofrem, oferecendo-lhes conforto e cura. 

O Papa Francisco declarou para este ano o “Ano de São José”, chamando o mundo e a 

Igreja a aprofundar o nosso amor por São José, Padroeiro da Igreja, a rezar pela sua 

intercessão e a seguir as suas virtudes. Rezemos, por intercessão de São José, por quem 

o imita durante esta pandemia, perseverando cada dia na família e no trabalho, e 

rezemos especialmente por aqueles cujo trabalho é discreto mas essencial. 

Infelizmente, o fim do desastre da pandemia do coronavírus ainda não está à 

vista e, de fato, a infecção parece estar se espalhando. Irmãs e irmãos, por mais algum 

tempo, não poupemos esforços para evitar a propagação desta infecção e façamos todos 

os sacrifícios possíveis como atos de amor em favor de nosso próximo. Mesmo que 

tivéssemos que nos abster de participar das missas por mais algum tempo, oremos a 

nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da Ressurreição, para pedir-Lhe paciência, 

esperança, saúde e segurança, pois Ele está conosco para "proteger toda a vida ". 

Aleluia, aleluia! 

 

Vigília pascal 3 de abril de 2021 

✙ Paulo Yoshinao Otsuka 

Bispo Católico de Kyoto 


