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ÁFRICA/ETIÓPIA - Novo ano etíope 2005: "Devemos rezar pela paz,
justiça, prosperidade e estar prontos para qualquer evento sem medo,
fortes na fé e na esperança"
Robe (Agência Fides) – Em 11 de setembro, começa o ano etíope 2005. Padre Angelo Antolini, ofm, Diretor das
Pontifícias Obras Missionárias na Etiópia e Prefeito Apostólico de Robe, enviou à Agência Fides a carta
auspiciosa que escreveu para a circunstância a toda Igreja do país africano. "O ano de 2004 foi um ano histórico
para a nossa Igreja em Robe - lê na mensagem. No dia 11 de fevereiro de 2012, que corresponde a 4 Yekatit 2004
etíope, o Papa Bento XVI criou a nova Prefeitura de Robe. Em 29 de abril de 2012, segundo o ano etíope 21
Miazia 2004, fui nomeado o Prefeito Apostólico de nossa Igreja - escreve Pe. Angelo. Dentre sentimentos de
profunda emoção e trabalho intenso para todos, começou uma nova viagem para mim, para vocês sacerdotes, para
os religiosos e todos os fiéis. Pensando no ano novo, percebemos um certo grau de incerteza, precisamos rezar
pela paz, a justiça, a prosperidade para o nosso povo e estar prontos para qualquer evento sem medo, fortes na fé e
na esperança", continua o Prefeito Apostólico.
"A primeira evangelização dos não cristãos é uma das tarefas do nosso compromisso pastoral, que nos obriga a
estar prontos para nos renovar, a mudar sempre que necessário, para estar perto de nossa gente, valorizando sua
cultura, suas tradições, ambições, objetivos e o compromisso com a paz e o desenvolvimento".
Dirigido-se em especial aos sacerdotes, Pe. Antolini lembra: "Se queremos ser seguidores dignos de Jesus Cristo,
nós, sacerdotes, não podemos nos sentir tais em medida maior se rezamos ou administramos nossa liturgia em
relação a quando nos ocupamos do social, do desenvolvimento e da caridade. Igualmente importante é também o
trabalho manual. Não devemos nos relegar somente ao trabalho de escritório, sentindo-nos superiores aos outros e
aos nossos funcionários. O trabalho manual é um bom testemunho de nosso compromisso com a evangelização".
(AP ) (10/9/2012 Agência Fides)
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