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ÁFRICA/BURQUINA-FASSO - Centenário de Evangelização de Koudougou:
ocasião extraordinária para tomar consciência do mandato missionário
Koudougou (Agência Fides) – Cem anos atrás, em 1912, a Boa Nova chegou pela primeira vez à região
compreendida entre a atual Diocese de Koudougou, em Burquina-Fasso, partindo da aldeia de Réo, na província
de Sanguié, região centro-ocidental do país africano. A Diocese de Koudougou foi a terceira região a receber o
anúncio do Evangelho em Burquina-Fasso, levado pelos Missionários da África, depois das Dioceses de Koupéla
e de Uagadugu, e hoje, 15 de dezembro de 2012, a Igreja local, em festa, encerrou solenemente o Centenário de
evangelização.
A concomitância com a celebração do Ano da Fé, do 50º aniversário da abertura do Concílio Ecumênico Vaticano
II, e do Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização, “não é uma coincidência fortuita, mas providencial” –
escreve o Card. Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos na mensagem enviada
para a circunstância ao Bispo de Koudougou, Dom Joachim Ouédraogo. Com efeito, trata-se de “um kairos, um
momento de graça, um apelo, um convite a toda a sua Igreja local a levar a sério o mandato missionário”.
Depois de citar a primeira Missa, celebrada em Réo em 12 de março de 1912, o Cardeal Filoni homenageou “os
pioneiros da evangelização de sua região” e todos os que os sucederam, destacando que em 2001 foi celebrado o
primeiro Centenário da evangelização de Burquina-Fasso. O Cardeal Bernardin Gantin, então Enviado especial do
Beato Papa João Paulo II, em 21 de janeiro de 2001, durante a celebração conclusiva, disse: “Hoje, obviamente,
não é um dia de fechamento, mas sim de um novo início... Este dia é como o dia de um novo envio aos nossos
irmãos e irmãs que ainda não conhecem Jesus Cristo ou que o conhecem pouco, e a todos os outros”.
O Card. Filoni prossegue: “Fazendo minhas tais palavras, quero também dizer-lhes que o dia de hoje é realmente
para vocês o dia de um envio em missão. Sua missão é evangelizar... Todos os homens têm o direito de conhecer
Jesus Cristo e seu Evangelho, e a isso corresponde o dever dos cristãos, de todos os cristãos, de anunciar a Boa
Nova. A celebração do Centenário seja para vocês uma ocasião extraordinária para serem mais conscientes deste
dever”. (SL) (Agência Fides 15/12/2012)
> LINKS
O texto integral da mensagem do Card. Filoni, em francês, está em::
http://www.fides.org/fra/documents/C.Filoni_Cent_Koudougou_15122012.doc:
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