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VATICANO - Papa: o encontro com Jesus Cristo vivo “é a força decisiva na
transformação do continente americano"
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “O secularismo e diversos grupos religiosos estão se difundindo a todas as
latitudes, gerando numerosos problemas. A educação e a promoção da cultura da vida é uma urgência
fundamental... Como não se preocupar com as situações dolorosas de emigração, erradicação ou violência, de
modo especial aquelas causadas pela criminalidade organizada, pelo tráfico de drogas, pela corrupção e pelo
comércio de armas? E o que dizer das desigualdades lacerantes e das bolsas de pobreza causadas pelas discutíveis
medidas econômicas, políticas e sociais?”. Estas as interrogações levantadas pelo Santo Padre Bento XVI, que se
encontrou, na Basílica Vaticana, na tarde de 9 de dezembro, com os participantes do Congresso Internacional
"Ecclesia in America" sobre a Igreja no continente americano (veja Fides 07/12/2012).
“Trata-se de questões importantes que requerem um atento estudo – prosseguiu o Papa -. Todavia, indo além da
avaliação técnica, a Igreja católica está certa de que a luz para uma solução adequada pode vir somente do
encontro com Jesus Cristo vivo, que suscita atitudes e comportamentos fundados na caridade e na verdade. Esta é
a força decisiva na transformação do continente americano”.
Em seu discurso, o Santo Padre destacou a intuição do Beato João Paulo II de incrementar as relações de
cooperação entre as Igrejas particulares de todo o continente americano, para “suscitar mais solidariedade” entre
todas as nações. “O amor de Cristo nos leva a dedicar-nos sem reservas a proclamar seu Nome em todas as
regiões da América” – disse Bento XVI, que afirmou: “um novo espírito missionário e o ardor e a generosidade de
seu empenho missionário serão uma contribuição insubstituível para o que a Igreja universal espera e de que
necessita da Igreja in America”. (SL) (Agência Fides 10/12/2012)
> LINKS
O texto integral do discurso do Santo Padre, em inglês e espanhol, está em::
http://press.catholica.va/news_services/bulletin/news/30174.php?index=30174&lang=it:
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