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AMÉRICA/CUBA - Carta do Card. Ortega para o Ano da Fé: "Uma
meditação sobre este momento histórico para favorecer o encontro do
povo cubano com Jesus"
Havana (Agência Fides) - "Esta es nuestra Fe" (Esta é nossa Fé) é o título da Carta pastoral do Cardeal Jaime
Ortega Alamino, Arcebispo de Havana, por ocasião do Ano da Fé. Segundo a nota de apresentação da
Conferência dos Bispos católicas de Cuba, enviada à Agência Fides, o Cardeal convida os católicos da ilha a
aprofundarem seu conhecimento do Catecismo da Igreja Católica, a fim de fundamentar neste conhecimento uma
ação evangelizadora para levar o povo cubano ao encontro com Cristo.
A carta, nas palavras do Cardeal, “contém uma meditação sobre este momento histórico com suas características e
sobre a necessidade de estar atentos a isso e a aprofundar a nossa fé, para encontrar o modo para favorecer o
encontro dos irmãos com o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo".
Em Cuba, onde quem professava a fé em Jesus Cristo foi perseguido e até mesmo reduzido ao silêncio, se adapta
bem ao trecho bíblico citado pelo Cardeal Jaime Ortega, onde Jesus pergunta a Paulo: Por que me persegues? "A
resposta de Paulo, que era um perseguidor dos cristãos, fez com que se tornasse o grande missionário do
Cristianismo". O Cardeal convida a este encontro, em busca de Deus por parte do homem, porque para o cubano,
que vive principalmente em meio à incerteza e à frustração, "Deus vem ao nosso encontro, aqui e agora". O
Arcebispo de Havana conclui convidando os fiéis a uma Nova Evangelização. (CE) (Agência Fides, 21/11/2012)
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