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AMÉRICA/ESTADOS UNIDOS - Prossegue o caminho rumo à beatificação
para Dom Fulton Sheen, Diretor nacional da Pontifícia Obra da Propagação
da Fé, anunciador do Evangelho na tv e no rádio
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Entre os decretos da Congregação das Causas dos Santos, dos quais o
Santo Padre Bento XVI autorizou a publicação durante a audiência concedida em 28 de junho ao Prefeito da
Congregação, Card. Angelo Amato, figuram também as "virtudes heroicas do Servo de Deus Fulton Sheen,
Arcebispo titular de Newport, Bispo de Rochester; nascido em El Paso (Estados Unidos) em 8 de maio de 1895 e
morto em New York (EUA) em 9 de dezembro de 1979". Dom Fulton J. Sheen é portanto agora "venerável".
Em 1950 Mons. Sheen foi nomeado Diretor nacional da Pontifícia Obra para a Propagação da Fé nos Estados
Unidos, cargo que manteve até 1966. Naquele período, se tornou muito famoso por sua transmissão televisiva
"Life is Worth Living", que tinha como público médio mais de 30 milhões de espectadores, e que o fez vencer um
Emmy Award por suas excepcionais capacidades comunicativas demonstradas na televisão. Numa apresentação
radiofônica, em fevereiro de 1951, lançou também o Terço Mundial Missionário.
Professor de Filosofia na Universidade Católica de Washington, Dom Sheen foi o iniciador da revista "Cristo no
Mundo" e escreveu cerca de 300 livros.
A causa de sua beatificação e canonização foi aberta em nível diocesano em 2002, e em 15 de abril de 2008 foi
transferida para Roma, junto da Congregação das Causas dos Santos. (SL) (Agência Fides 30/06/2012)
> LINKS
O site da "Archbishop Fulton John Sheen Foundation": http://www.archbishopsheencause.org:
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