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AMÉRICA/CUBA - O Cardeal Ortega abençoa publicamente atletas e
torcedores de baseball
Havana (Agência Fides) - "Espero que a minha bênção consiga atravessar os muros do estádio e chegue a todos os
torcedores presentes, e a todos os atletas que jogam hoje." Com essas palavras, numa evento sem precedentes, o
Arcebispo de Havana, Cardeal Jaime Ortega, durante a procissão da imagem da Virgem da Caridade do Cobre, na
parada fora do estádio principal de baseball de Cuba, no Parque Latino-americano, enviou uma bênção aos
jogadores que, naquele momento, estavam para iniciar um jogo do campeonato nacional, que estendeu a todos os
jogadores de baseball da ilha e aos atletas cubanos em geral.
A cerimônia ocorreu na tarde de sábado, 3 de dezembro, quando a procissão mariana guiada pelo Cardeal, no
âmbito da peregrinação nacional pelos 400 anos da devoção à Virgem da Caridade do Cobre, fez uma parada no
parque diante do estádio. A peregrinação é organizada pela Conferência Episcopal de Cuba e percorrerá todas as
dioceses da ilha, a sua etapa na capital se concluirá em 30 de dezembro, com uma grande Eucaristia.
Das informações enviadas à Agência Fides, se noticia que o Cardeal, circundado por centenas de fiéis, tomou o
microfone a poucos metros do estádio e disse: "Espero que chegue (a minha bênção) dentro, também aos
jogadores, que já estão começando o jogo ("Industriales", time da capital, contra o "Artemisa", de outra
província). A nossa oração a Nossa Senhora da Caridade é para o time local, de modo que chegue à final", disse o
Cardeal. "Mas rezamos também pelo time de Artemisa, para que possa ter uma boa temporada, já que é um time
novo e de uma nova província", acrescentou logo depois. "Caridade (aludindo à Virgem da Caridade) significa
amor, que deve existir entre todos os cubanos, que deve nascer em casa, na família, que deve reconciliar aqueles
que estão distantes, que deveria unir ainda mais aqueles que já estão próximos. O amor deve existir também nos
centros de trabalho, não viver com rancor, em todas as atividades, não somente no esporte, mas em todas as
atividades humanas, devemos semear sempre a reconciliação, o amor e a paz", concluiu o Cardeal.
A devoção popular dos cubanos por Nossa Senhora da Caridade do Cobre ("Virgen de la Caridad del Cobre") é
grande e se estende por todo o território nacional. Em 2012, celebra-se o quarto centenário do descobrimento da
imagem da Virgem, e os cubanos estão se preparando a este importante aniversário com um triênio (veja Fides
9/03/2010). (CE) (Agência Fides, 5/12/2011)
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