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AMÉRICA/BOLÍVIA - Consagrado o primeiro Bispo indígena em Santa
Cruz: nascido, crescido e formado nesta terra
Santa Cruz (Agência Fides) - A Catedral estava repleta de fiéis na solene celebração eucarística na qual o Cardeal
Julio Terrazas, Arcebispo de Santa Cruz de la Sierra, ordenou o Bispo Auxiliar da arquidiocese, Dom René
Leigue Cesari, primeiro indígena do oriente boliviano chamado a este ministério. Em sua homilia, o Cardeal
chamou René Leigue “filho” e “amigo”, agradecendo-o por ter aceitado esta missão, não obstante as dúvidas e as
fraquezas humanas, e lhe recordou que a missão dos Bispos é ser ministros da unidade e testemunhas da verdade.
Segundo uma nota da arquidiocese enviada à Agência Fides, ao rito solene, celebrado em 16 de janeiro, estiveram
presentes, além do Arcebispo de Santa Cruz, Cardeal Julio Terrazas, o Arcebispo Coadjutor, Dom Sergio
Gualberti, os bispos auxiliares, sacerdotes, diáconos e agentes de pastorais. Presente também o Dom Giambattista
Diquattro, Núncio Apostólico, e quinze bispos de todo o país.
Depois de 50 anos de sacerdócio e 34 de ministério episcopal, o Cardeal Julio Terrazas disse que estava
especialmente satisfeito com a ordenação de um Bispo de Santa Cruz, homem nascido, criado e formado nesta
terra, e em seguida, acrescentou: " Agradeço a Deus por termos um guia confiável para o povo, uma palavra de
encorajamento em todas as circunstâncias e uma presença amiga, uma presença que se tornou sorriso, que
encoraja todas as pessoas e nos leva a anunciar a capacidade do nosso povo de acolher Deus, de amar e responder
com clareza e coragem a quem nos pergunta, por que acreditamos, por que celebramos e o que vivemos todos os
dias". (CE) (Agência Fides 18/01/2013)
> LINKS
Detalhes e fotos da celebração:: http://www.iglesiasantacruz.org:
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