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Dossiê - Dossier - Instrumentum mensis Septembris pro lectura Magisterii
Summi Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
O Santo Padre, como de hábito, passou o mês de setembro na residência de verão de Castel Gandolfo, retornando
ao Vaticano no dia 30. A primeira metade do mês foi marcada por dois eventos significativos: domingo 7, Bento
XVI realizou Visita Pastoral a Cagliari, presidindo a Santa Missa no Santuário de Nossa Senhora de Bonaria, na
ocasião do Centenário da proclamação da Virgem a “Padroeira máxima da Sardenha”, e de 12 a 15 de setembro
esteve na França, por ocasião do 150° aniversário das Aparições de Lourdes. O Santo Padre permaneceu em Paris
até o dia 13. Destaca-se especialmente a audiência concedida aos representantes da comunidade hebraica e a visita
ao Institut de France de Paris. Na tarde do dia 13, o Santo Padre seguiu para Lourdes, onde percorreu o “Caminho
do Jubileu”, visitando os locais principais da Vida de Santa Bernadette, e também encontrou-se com os Bispos da
Conferência Episcopal Francesa.
Durante o mês de setembro, o Santo Padre recebeu em audiência, na ocasião da Visita ‘Ad Limina Apostolorum’,
os Prelados das Conferências Episcopais da Nicarágua, do Paraguai, do Panamá e do Uruguai.
O Sumo Pontífice concedeu, durante o mês, as seguintes audiências: no dia 18, aos participantes do Simpósio
promovido pela “Pave the Way Foundation”; no dia 20, aos participantes do Congresso Internacional dos Abades
Beneditinos; no mesmo dia, aos Bispos recentemente nomeados, participantes de um Curso de atualização
promovido pela Congregação para a Evangelização dos Povos; no dia 22 aos participantes do análogo Congresso
promovido pela Congregação para os Bispos e pela Congregação para as Igrejas Orientais; no dia 25 aos
participantes do Congresso promovido pelo Centro de Estudos para a Escola Católica (CSSC) da Conferência
Episcopal Italiana, na ocasião do décimo aniversário da fundação daquele Centro; no dia seguinte, ao Movimento
‘Retrouvaille’; no dia 27, aos participantes do Encontro promovido pelo Centro Turístico Juvenil (CTG) e pelo
Escritório Internacional do Turismo Social (BITS). Antes de retornar ao Vaticano recebeu em audiência as
comunidades religiosas e civil de Castel Gandolfo e os dependentes das Vilas Pontifícias.
Durante as audiências gerais o Santo Padre continuou o ciclo de catequeses sobre São Paulo, por ocasião do Ano
Paulino. De especial importância foi a Mensagem enviada pelo Santo Padre, no dia 15, através do Cardeal
Tarcisio Bertone, Secretário de Estado, na ocasião da abertura da LXIII Sessão da Assembléia Geral da ONU.
Recordamos, finalmente, o apelo que, no final do Angelus de domingo 7, foi lançado pelo Santo Padre pelo Haiti,
atingido por três furacões.
> LINKS
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