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AMÉRICA/PANAMÁ - 500 anos da primeira diocese: Card. Ouellet encontra
o Presidente do Panamá; a história de Santa Maria la Antigua na Internet
Cidade do Panamá (Agência Fides) – O Presidente do Panamá, Ricardo Martinelli, recebeu ontem, 29 de
novembro, o Card. Marc Ouellet, Prefeito da Congregação para os Bispos e Presidente da Pontifícia Comissão
para a América Latina, que está visitando Panamá para participar da Assembleia Plenária da Secretaria Epicopal
da América Central e como Enviado especial do Papa Bento XVI para a abertura do Ano Jubilar pelos 500 anos
da criação da primeira diocese do continente americano na terra firme, Santa Maria la Antigua (veja Fides
13/09/2012; 28/11/2012).
Durante o encontro, o Presidente expressou sua satisfação pela visita do Cardeal Ouellet, e, segundo informações
divulgadas pela imprensa local, falou-se também do grande desejo de ter o Papa Bento XVI no Panamá no
próximo ano, para celebrar o encerramento do Ano Jubilar. A nota enviada à Agência Fides fala também do pleno
apoio expresso pelo Presidente à Igreja católica, pelo importante papel que desempenha no âmbito da sociedade
panamense.
Em 9 de setembro de 2013, está prevista a conclusão das celebrações pelos 500 anos da diocese de Santa Maria la
Antigua. Durante este ano, a Igreja organizou várias atividades religiosas e culturais dirigidas a toda a sociedade
civil, com o apoio de entidades estatais e privadas. Uma das primeiras iniciativas é a publicação de um Dossiê
especial ilustrando a história, o lugar da celebração, o hino, a oração e os personagens envolvidos nestes 500 anos
de evangelização da primeira diocese da América. (CE) (Agência Fides, 30/11/2012)
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