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ÁFRICA/GUINÉ-BISSAU - Redescobrir a nossa fé e testemunhá-la: carta
do Bispo de Bissau
Bissau (Agência Fides) - "Reavivar e testemunhar a nossa fé" é o título escolhido pelo Bispo de Bissau, Dom José
Camnate na Bissign, para a sua Carta pastoral endereçada às comunidades cristãs e a todos os homens de boa
vontade por ocasião do Ano da Fé, cuja cópia foi enviada à Agência Fides. A finalidade é, para o Bispo, contribuir
em primeiro lugar "para um forte empenho de todos na renovação da fé e da vida cristã e, em segundo lugar,
reforçar o papel que nos cabe desempenhar como homens e mulheres de fé na sociedade de que fazemos parte".
"Dado o momento histórico que estamos atravessando no nosso país, o caminho que temos a percorrer juntos
apresenta-se cheio de dificuldades e desafios", escreve o Bispo, que prossegue: "Que podemos esperar do Ano da
Fé? Antes de mais, uma consciência mais clara no povo cristão de que esta virtude teologal é o primeiro radical
dom de Deus ao homem na ordem da graça".
Na primeira parte da carta, intitulada "Redescobrir a fé cristã", o Bispo de Bissau explica:
"Diante da profunda crise de fé, diante de uma perda do sentido religioso que constitui o maior desafio para a
Igreja de hoje, a redescoberta da fé deve ser a prioridade no compromisso de toda a Igreja nos nossos dias".
Citando a Bíblia e o Magistério, Dom Camnate na Bissign explica o que é a fé e ilustra seus conteúdos. Na
segunda parte da carta, intitulada “renovar e testemunhar a nossa fé”, o Bispo destaca que "ser cristão não é
apenas ter um nome adquirido no dia do baptismo ou participar em cerimónias ou ritos que se têm de cumprir", ao
invés "a fé cristã, para ser autêntica, tem de ser posta em prática e manifestar-se, de uma forma coerente e
responsável, em todos os momentos e situações... tem de ser vivida na Igreja, em casa, na família, na escola, no
trabalho, na economia, no comércio, na política, nas diversões, na vida social, em tudo quanto dizemos e fazemos
ao longo de todas as horas, dias e anos".
A seguir, Dom José Camnate na Bissign se detém amplamente sobre a necessidade para todos os cristãos de
aprofundar a própria fé com uma séria formação permanente, exorta portanto a receber os sacramentos e a
vivê-los através de uma digna e consciente participação na liturgia, evoca a importância da Eucaristia dominical e
do matrimônio cristão, exorta ao testemunho da caridade a exemplo de Jesus e, por fim, solicita os católicos a
serem fermento na sociedade.
Na conclusão o Bispo de Bissau evidencia, entre outras coisas que “o Ano da Fé é um “ano de graça” que
devemos aproveitar para aprofundar e revigorar a nossa fé, alimentar a nossa esperança, incrementar a nossa
caridade e fortalecer os laços de comunhão com Deus e com os irmãos, percorrendo os caminhos da conversão e
da reconciliação. Mostremos a todos a força e a beleza da fé”. (SL) (Agência Fides 28/12/2012)
> LINKS
O texto integral a carta, em português, está em::
http://www.fides.org/por/documents/Reavivar_e_testemunhar_a_nossa_f_.docm:
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