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VATICANO - O Dicastério missionário: “Obrigado a Bento XVI, rezamos
pelo sucessor”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – No primeiro dia da “Sé vacante”, os oficiais da Congregação para a
Evangelização dos Povos (CEP), reunidos para um encontro semanal de trabalho, ouviram a exortação do
Secretário do Dicastério Missionário, Dom Savio Hon Tai-Fai, que recordou e agradeceu o Papa Bento XVI,
unindo-se à sua oração. O Arcebispo Hon Tai-Fai disse aos presentes que saudou ontem, às 14h30, o Prefeito da
"Propaganda Fide", Card. Fernando Filoni, em nome de toda a Congregação. Na parte da manhã, antes do
discurso de despedida feito pelo Papa aos cardeais, o Secretário assegurou ao Prefeito “o apoio e a oração pelos
trabalhos que os Cardeais realizarão”. Dom Hon Tai-Fai frisou que “o Prefeito não foi sozinho à audiência de
despedida do Santo Padre, mas levou consigo a devoção filial de todos nós que trabalhamos na CEP e, por meio
de nós, a devoção e o carinho das Igrejas nos territórios de missão”. Os oficiais ouviram então o discurso do Papa
na audiência de ontem de manhã.
“Sua Santidade Bento XVI é um homem que venera a Verdade e a divulga incansavelmente; é um homem que
proclama e pratica a Caridade e promove a comunhão em Cristo, que é a Verdade e nossa esperança” – disse Dom
Hon Tai Fai. “Enquanto Bento XVI nos acompanha com a oração – prosseguiu – neste tempo que a Igreja está
vivendo, continuamos firmes na fidelidade à missão, rezando para que os Purpurados chamados a escolher o novo
Pontífice sejam dóceis à ação do Espírito Santo”. “Precisamos sempre de um Pai, Pastor e Mestre”, acrescentou o
Secretário.
O Arcebispo recordou ainda o princípio "Sede vacante nihil innovetur". Durante a oração do Ângelus, os oficiais
da CEP também rezaram e expressaram seu “pleno apoio à Igreja, que deve discernir o novo Sumo Pontífice”.
(PA) (Agência Fides 1/3/2013)
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