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ÁFRICA/BURKINA FASSO - "Há sempre a oferta da viúva para dar
esperança": testemunho do Bispo de Tenkodogo
Tenkodogo (Agência Fides) – Dom Prosper Kontiebo, camiliano de Burkina Fasso, desde 11 de fevereiro de 2012
é o pastor da nova Diocese de Tenkodogo, ao sul de Uagadugu. Trata-se do quarto bispo na história dos 400 anos
da Ordem fundada por São Camilo, que chegou ali 12 outubro de 1966, com três de seus jovens religiosos. A
seguir, o testemunho do bispo, enviado à Agência Fides pelo camiliano Pe. Felice Ruffini.
"Estávamos na semana do 32º domingo deste ano de 2012, e ainda me ressoava o Evangelho que comentei: Jesus
que, sentado diante do tesouro, observou como a multidão jogava as moedas. Muitos ricos depositavam grandes
quantias. Também veio uma viúva pobre e deu duas pequenas moedas, que fazem um centavo (cf. Mc 12, 41-44).
Bem, o que posso dizer? - escreve Dom Kontiebo - Jesus tinha razão mais uma vez .... como sempre!"
Depois da reflexão, o Bispo acrescenta o seu testemunho de vida. "Depois da nomeação como Bispo fui visitar
minha avó idosa, que vive numa aldeia na quente África. Fiz um relato detalhado das celebrações longas e solenes
que consagraram Pastor de uma comunidade cristã no sul do país, com festas que durante dias envolveram
milhares de pessoas. Durante a longa conversa, depois de ouvir que em breve eu iria para Roma para encontrar o
Papa em São Pedro, ela levantou-se e tirou de uma caixa 250 francos, cerca de 0,38 euros, que garante uma
refeição não de luxo, mas bem, e colocando-os em minhas mãos, disse: "Estes não são para você, mas quando
chegar a São Pedro coloca-os na caixa que está debaixo de seus pés, são para o Papa". "É a história de uma Igreja
de nossos dias, destes tempos, atormentados sim, mas sempre iluminados por uma grande luz de esperança",
concluiu Pe. Ruffini. (FR/AP) (24/11/2012Agência Fides)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

