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AMÉRICA/CANADÁ - “No ano que se encerra, o povo canadense recebeu
trás dons” - afirmam os Bispos
Edmonton (Agência Fides) – O Sínodo dos Bispos sobre a Nova Evangelização, a canonização de Kateri
Tekakwitha, primeira santa indiana da América e o Ano da Fé: são os três preciosos dons recebidos pela Igreja no
ano que está para se encerrar. É o que afirmam os Bispos canadenses em sua Mensagem de Natal, centrada no
tema da fé e da nova evangelização. “Justamente o Sínodo de outubro passado – sublinha a Mensagem assinada
pelo Presidente da Conferência Episcopal, Dom Richard W. Smith, arcebispo de Edmonton – nos recordou que
“crer na Boa Nova significa aceitar, na alegria, a nossa dignidade de filhos e filhas do Pai em Cristo” e que
“evangelizar é difundir com a Palavra e o testemunho o dom da salvação de Deus. É também abrir o caminho à
paz e ao perdão, à caridade e à justiça”. O ano de 2012 foi, porém, particularmente importante para a Igreja no
Canadá graças a outro evento: a canonização de sua primeira santa, Kateri Tekakwitha, que ofereceu “a
oportunidade privilegiada de conhecer melhor os povos desta terra, de agradecer o Senhor por aquilo que somos e
procurar a graça da reconciliação”.
Evocando as palavras do Santo Padre Bento XVI durante a solene abertura do Ano da Fé, em outubro passado, os
Bispos canadenses exortam todos os fiéis a redescobrir, nos próximos meses, a “alegria de crer” e de compartilhar
a esperança que nasce da fé.
A mensagem se encerra com o convite a aceitar com reconhecimento e a compartilhar generosamente os três
grandes dons “do ouro precioso da evangelização, da mirra perfumada pela reconciliação e do incenso inebriante
da fé”. (CE) (Agência Fides, 20/12/2012)
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