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EUROPA/ESPANHA - Dia Hispânico-americano: “América, Portas abertas à
missão”
Roma (Agência Fides) - "América, porta aberta à missão” é o tema do Dia Hispânico-americano que se celebra
em 3 de março próximo na Espanha, um tradicional evento que desde 1959 convida todas as dioceses ibéricas a
manter vivo o relacionamento de solidariedade, comunhão e cooperação com a América.
Como apurado pela Fides, por ocasião do Dia, o Card. Marc Ouellet, Presidente da Pontifícia Comissão para a
América Latina, enviou uma mensagem convidando a renovar o compromisso missionário neste Ano da Fé.
Retomando o conteúdo da Carta "Porta Fidei" de Bento XVI, o texto recorda que “O Ano da Fé é um convite
missionário. Este impulso missionário sempre foi, e ainda é, o melhor indicador da vitalidade da fé da Igreja e das
comunidades cristãs”.
“Esta nova vitalidade levou ao Novo Mundo uma legião de missionários que defenderam a dignidade dos
indígenas e transmitiram o dom mais precioso: a fé em Jesus Cristo, o Verbo de Deus feito homem e salvador do
homem. Foi tão profunda a inculturação da fé na vida do povo americano que ainda hoje, os católicos batizados
somam mais de 80% da população americana” -nota o Cardeal.
Hoje os missionários espanhóis “continuam a encontrar as portas abertas para a missão na América Latina. A
experiência secular da missão ad gentes, da qual os missionários espanhóis são protagonistas, contribui para que
“a Igreja na América Latina consiga assumir o compromisso missionário e ir a outras partes do mundo”. A
consciência de que mais de 50% dos católicos de todo o mundo reside na América, “convida a América Latina a
abrir completamente as portas à missão”.
A mensagem afirma que a cooperação apostólica entre as comunidades cristãs é uma das respostas mais válidas
para assegurar “globalização na solidariedade” e é uma das formas que caracterizam “a nova evangelização”.
(CE) (Agência Fides, 28/02/2013)
> LINKS
O texto completo da mensagem, em espanhol, está em::
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cbishops/pcal/documents/rc_cbishops_pcal_20130303_dia-hispanoamerica
_sp.html:
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