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AMÉRICA/ARGENTINA - “Tudo o que Papa Francisco faz é na continuidade
de sua vida”. Testemunho de Dom Martini
San Justo (Agência Fides)- “Conheci Papa Francisco quando ainda era Bispo auxiliar de Buenos Aires, pedi
conselhos e recebi sábias orientações”, recorda em testemunho concedido a padre Alfonso Maria Bruno FI, Dom
Baldomero Carlos Martini, Bispo da diocese de San Justo, na Grande Buenos Aires, Argentina, que trabalhou em
estreito contato com o então Cardeal Bergoglio.
“Papa Francisco é um homem simples, austero e humilde, que usa a linguagem do coração. Quando respondia por
escrito, sua assinatura surpreendia, era muito pequena, uma expressão de sua espiritualidade "franciscana". Usava
muito os ensinamentos da Conferência dos Bispos realizada em Aparecida, e justamente com ele, começou a
missão do Bispo: as visitas nas áreas mais pobres, com seu estilo de simplicidade, alegria e proximidade aos mais
vulneráveis, frágeis e sofredores. Até hoje, foram feitas missões em cinco dioceses”, recorda Dom Martini.
“Aquilo que está fazendo como Papa está em continuidade com a sua vida. A eleição do Santo Padre, Papa
Francisco, está abalando a Argentina, o amor das pessoas, tudo o que se ouve na imprensa, e até as reações de
políticos e governantes o demonstra”, continua o bispo de San Justo.
“Estou convencido de que a oração pelo nosso país sempre foi ouvida pelo Senhor: Jesus Cristo, Senhor da
história, precisamos de ti, nos sentimos feridos e abusados, precisamos de teu conforto e força. Queremos ser uma
nação, uma nação cuja identidade é a paixão pela verdade e o compromisso pelo bem comum. Dai-nos a liberdade
dos filhos de Deus para amar todos sem excluir ninguém, favorecendo os pobres e perdoando aqueles que nos
ofendem, rejeitando o ódio e construindo a paz!”, conclui Dom Martini. (CE) (Agência Fides, 06/04/2013)
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