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EUROPA/ESPANHA - "Estamos diante de uma emergência familiar e de
fé": no domingo a manifestação em defesa da família cristã
Madri (Agência Fides) - "A família cristã é incompreendida e maltratada", denunciou o presidente da Conferência
Episcopal Espanhola, Cardeal Antonio Maria Rouco Varela, falando na TV católica COPE, em vista da
manifestação que se realizará no próximo domingo, 30 de dezembro , Festa da Sagrada Família, na Plaza de
Colón, em Madri, em defesa da família cristã. Segundo a nota enviada à Agência Fides, o cardeal disse que "nas
circunstâncias históricas em que nos encontramos, a família não é compreendida, e, portanto, não é fácil viver
nela toda a beleza que lhe é naturalmente própria". "Quando não se permite viver a família deste modo prosseguiu -, ou melhor, quando há hostilidade em relação à família, então não somente ela é mal interpretada,
mas é maltratada; portanto, a necessidade de afirmar a sua fé e o seu conteúdo de realidade natural e sobrenatural
se torna um postulado primário e fundamental na missão evangelizadora da Igreja".
A família é "uma realidade essencial do homem" e "a primeira célula da Igreja e da sociedade, portanto deve
sempre ser festejada”. Justamente por isso, os fiéis e as famílias que virão no domingo na Praça Colon querem
demonstrar ao mundo que “estamos diante de uma emergência familiar e de fé, de bem comum e de esperança".
Madri nos últimos anos se tornou o centro das grandes manifestações a favor da família: o evento do ano passado
reuniu milhares de pessoas que reiteraram o sentido do empenho católico pela família. A Arquidiocese de Madri
promoveu ainda a “Missão-Madri”, para preparar a missão da Nova Evangelização partindo da família. (CE)
(Agência Fides 28/12/2012)
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