FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMÉRICA/CUBA - "Cuba vive uma nova primavera da fé", anunciada a
visita do Papa à ilha
Havana (Agência Fides) – Por ocasião da conclusão da Peregrinação Nacional de “Nossa Senhora da Caridade do
Cobre”, os Bispos de Cuba publicaram uma mensagem para o Ano Jubilar Mariano que celebra 400 anos do
descobrimento da imagem de “Nossa Senhora da Caridade do Cobre”, intitulada “A Jesus por Maria, a Caridade
nos une” e confirmaram a próxima visita do Papa Bento XVI à ilha, que por este motivo é chamada visita do
“Peregrino da Caridade”.
Os Bispos em sua mensagem exortam todos os cubanos a “viverem com alegria o Ano Jubilar Mariano, de 7 de
janeiro de 2012 a 5 de janeiro de 2013” e convidam a participar das várias celebrações programadas. A mensagem
recorda a experiência da peregrinação mariana realizada e a fé do povo cubano, que se expressa com
manifestações claras de sentimento religioso de todos, pequenos e idosos. “A Nossa Senhora da Caridade é uma
expressão da alma cubana”, escrevem os bispos, “como mostra também a longa história de 4 séculos escrita na
alma da nação”.
O texto continua: “Hoje a passagem de Nossa Senhora de 'Mambisa' (como a chamavam os nossos pais) se vive
como uma 'nova primavera da fé', desde o início da peregrinação (8 de agosto de 2010) em todo o território
nacional". "Nossa Senhora nos fala" escrevem os Bispos, e "Cuba precisa da alegria da fé e a Virgem da Caridade
veio aos seus filhos a fim de que os que se distanciaram retornem a Deus, aqueles que estão permaneceram firmes
na fé cristã, possam fazer crescer o compromisso e todos possam experimentar o amor de Deus por seus filhos;
assim nos esforçamos em construir a unidade na verdade e no amor entre todos nós que formamos o mesmo povo,
superando e integrando as diferenças e distancias com respeito”.
Na ocasião, os Bispos convidam o povo cubano a “viver com alegria o Ano Jubilar Mariano”, e anunciam a visita
do Papa Bento XVI, que deseja visitar o país como um "Peregrino da Caridade", "para acompanhar e confirmar a
fé do povo cubano, para comemorar os 400 anos da presença da beata imagem da Virgem entre nós". (CE)
(Agência Fides, 9/12/2011)
> LINKS
O texto completo da mensagem dos Bispos (em espanhol):: http://www.fides.org/spa/documents/cuba_08122011.pdf:
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