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VATICANO - O Card. Filoni na Nigéria para o centenário de Evangelização
da Província eclesiástica de Owerri
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - O Card. Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização
dos Povos, realizará uma visita pastoral à Nigéria para o centenário de Evangelização da Província eclesiástica de
Owerri, no sudeste da nação africana. Owerri é a capital do Estado de Imo e a esta região, em 1912, os
missionários portugueses levaram a fé católica. A Província eclesiástica de Owerri compreende, além da
arquidiocese metropolitana de Owerri, as dioceses sufragâneas de Aba, Ahiara, Okigwe, Orlu e Omuahia.
O Cardeal chegará a Owerri na terça-feira, 6 de novembro, e o seu primeiro encontro será com o Governador de
Imo State, Rochas Okorocha. No dia sucessivo, 7 de novembro, o Prefeito do Dicastério Missionário encontrará
os Bispos da Província eclesiástica e presidirá a Missa da qual participarão crianças e jovens. À tarde, no decorrer
de uma compartilha de experiências pastorais e missionárias, o Card. Filoni ilustrará as competências do Prefeito
da Congregação para a Evangelização dos Povos. Quinta-feira, 8 de novembro, está programado um Simpósio
sobre a Evangelização, durante o qual o Cardeal pronunciará o discurso principal dedicado ao tema "Missio ad
Gentes e Nova Evangelização". Sexta-feira, 9 de novembro, o Prefeito do Dicastério Missionário presidirá a Santa
Missa na Capela do Seminário "Seat of Wisdom", e à tarde participará de um entretenimento cultural que terá
como tema “a chegada da Igreja Católica à província de Owerri". Sábado, 10 de novembro, o Card. Filoni
presidirá a Concelebração Eucarística durante a qual lerá a Mensagem enviada pelo Santo Padre e, ao final,
formulará uma saudação conclusiva da visita. Domingo, 11 de novembro, está marcado o regresso a Roma. (SL)
(Agência Fides 05/11/2012)
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