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VATICANO - O Card. Filoni encontra os jovens de Owerri: "Aceitamos com
simplicidade Jesus como nosso companheiro no caminho da vida, na
escola, em casa, nas ruas"
Owerri (Agência Fides) - "É realmente com alegria que inicio a minha pastoral aqui em Owerri encontrando
vocês, queridos e amados jovens, que são a esperança da Igreja, os últimos herdeiros da evangelização daqueles
que, cem anos atrás, deram sua vida ao Senhor para anunciar o Evangelho nesta terra abençoada": com essas
palavras, o Card. Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, iniciou a homilia
durante a Missa para os jovens que presidiu esta manhã, 7 de novembro, em Owerri, no início de sua visita
pastoral nesta Província eclesiástica nigeriana, para concluir as celebrações pelo Centenário de Evangelização
(veja Fides 05/11/2012; 06/11/2012).
Depois de comentar o trecho evangélico da oração de Jesus ao Pai (Mt 11,25-30), proclamado na liturgia do dia, o
Card. Filoni convidou os jovens a refletirem sobre qual significado possam ter essas palavras para eles, hoje.
"Todas as vezes que nos sentimos repletos de admiração por todas as boas coisas que Deus criou, nós somos os
pequenos de que fala Jesus!", disse o Cardeal. "Todas as vezes que na nossa vida percebemos que temos
necessidade de Deus e que a nossa vida é vazia sem a sua presença, então somos os pequenos, pelos quais Jesus se
alegra! Aceitemos com simplicidade Jesus como nosso companheiro no caminho da nossa vida, na escola, em
casa, pelas ruas...". Outro aspecto destacado pelo Prefeito do Dicastério Missionário diz respeito à oração: "É
importante que aprendamos a rezar como Jesus reza... Jesus nos ensina que quando rezamos para o Pai celeste,
devemos agradecer-Lhe e, portanto, terminar a nossa oração rezando não somente pelas nossas exigências, mas
também pelas exigências das pessoas que nos estão próximas, de modo que possamos nos tornar nós mesmos
dons para os outros".
"As palavras com as quais Jesus conclui a sua oração – ‘Vinde a mim, todos os que estais cansados e
sobrecarregados, e eu vos aliviarei' – são dirigidas à multidão, mas se dirigem também a nós”, prosseguiu o
Cardeal, exortando os jovens a convidarem o Senhor Jesus “a vir estar conosco”, e concluiu: "É maravilhoso saber
que sempre, e repito sempre, em toda situação da nossa vida, podemos ir até Jesus, podemos nos dirigir a Ele,
sabendo que jamais nos abandonará!". (SL) (Agência Fides 07/11/2012)
> LINKS
O texto integral da homilia do Cardeal, em inglês:
http://www.fides.org/eng/documents/Card_Filoni_Owerri_Mass_07112012.doc:
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