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VATICANO - Card. Filoni em Vailankanni: a exemplo de Maria, devemos
"testemunhar a nossa fé com as nossas ações"
Vailankanni (Agência Fides) - "A Igreja na Índia é uma Igreja muito vivaz, com um longa e profunda tradição, e
no contexto de hoje, deve enfrentar muitos desafios ao apresentar o Evangelho de Jesus Cristo de modo coerente e
autêntico": são as palavras pronunciadas pelo Card. Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos, no domingo, 10 de fevereiro, durante o encontro com os Bispos da Conferência
Episcopal da Índia (CCBI) em Vailankanni, para os 25 anos da instituição da Conferência Episcopal (veja Fides
08/02/2013). O Prefeito do Dicastério Missionário, Enviado especial do Santo Padre Bento XVI, também
destacou que as várias Igrejas rituais constituem “uma riqueza e uma diversidade que devem ser apreciadas”, e
exortou a “fazer bom uso deste tesouro".
Falando do papel do Bispo, o Cardeal evidenciou que o povo de Deus espera deles uma liderança clara, e que
sejam pastores segundo o coração de Jesus; além disso, devem recordar que “a Diocese pertence a Cristo"; muito
importante então é seu exemplo de vida. Entre as virtudes que devem ser levadas em consideração pelos Bispos
estão a prudência, a fortaleza e a justiça. O Card. Filoni depois evidenciou a importância de garantir um correto
ensinamento da fé católica, sobretudo nos seminários onde se formam os futuros sacerdotes.
Por fim, o Cardeal disse que o Bispo é chamado “a promover o trabalho missionário em todos os seus aspectos":
"Portanto, devemos ser os primeiros a pregar o Evangelho, encorajando os outros a pregarem o Evangelho e a
levar a Boa Nova àqueles que ainda não acreditam em Cristo. Sim, um Bispo deve ser ele mesmo um missionário
zelante". O Card. Filoni exortou os Bispos a promoverem as diversas Pontifícias Obras Missionárias e a prestar
"atenção pastoral a todas as categorias de pessoas presentes na diocese, sem olhar para casta ou etnia" enquanto
"nenhum grupo étnico, grupo de baixa casta ou grupo minoritário deve se sentir marginalizado ou isolado das
iniciativas ou obras pastorais em sua Diocese".
Na tarde de domingo, 10 de fevereiro, o Card. Filoni presidiu a celebração pelos 50 anos da ereção a Basílica
menor do Santuário dedicado a "Our Lady of Good Health" (Nossa Senhora da Boa Saúde) em Vailankanni.
"Aqui, em Vailankanni, Maria encontrou uma casa – disse na homilia - , e a Ela foi oferecida uma 'casa' onde
alojar de modo permanente convosco, com as pessoas desse país, a fim de viver e compartilhar convosco todas as
alegrias e os sofrimentos… Hoje, através da nossa presença aqui, gostaríamos de mostrar-lhe a nossa devoção e o
nosso elo com ela, assegurando-lhe que é sempre bem-vinda e que esta é a sua casa, onde se sente parte da
população indiana e todos os indianos, com alegria e fidelidade, vêm visitá-la, encontrá-la e rezar a ela". Por fim,
o Cardeal destacou que segundo os Evangelhos, "Maria não disse muito, mas fez muito – viveu a sua missão. Isso
é o que se espera de nós neste Ano da Fé, devemos testemunhar a nossa fé com as nossas ações". (SL) (Agência
Fides 12/02/2013)
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