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VATICANO – O Cardeal Filoni na Festa da Pontifícia Universidade
Urbaniana: anunciar Cristo nas periferias da humanidade
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - A Pontifícia Universidade Urbaniana “não deixou de refletir” sobre
importantes eventos eclesiais dos últimos meses, vivendo com emoção e intenso discernimento espiritual seja a
renúncia ao ministério petrino de Bento XVI, seja o sucessivo Conclave, “com a eleição do novo Bispo de Roma e
Sucessor de Pedro na pessoa do Papa Francisco”. Com essas palavras, pronunciadas esta manhã na homilia da
missa celebrada na capela do Pontifício Colégio Urbano por ocasião da 366a festa patronal do Ateneu pontifício,
o Cardeal Fernando Filoni enquadrou o trabalho e a missão da comunidade universitária que se encontra no
Gianicolo no atual momento vivido por toda a comunidade eclesial.
Comentando as escrituras da Solenidade da Anunciação do Senhor, o Purpurado – que na qualidade de Prefeito da
Congregação para a Evangelização dos Povos é também Grão-Chanceler da Universidade Urbaniana – indicou a
fonte da solicitude apostólica (traço distintivo da Instituição educativa que desde sempre pretende preparar
sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos dos e para os chamados territórios de missão) no próprio mistério da
Encarnação: “Cristo sai da sua divindade” destacou o Cardeal Filoni “e, como diria o Papa Francisco, sai do ‘seio’
do Pai e vai em direção da periferia, da humanidade, onde ignorância, pecado, ritualismos e outros tornaram a fé
estéril e completamente ignorada”. Neste paradigma – concluiu o Purpurado - “a nossa Universidade pode
encontrar inspiração e a finalidade do seu existir. Rezemos para que Maria nos conceda continuar a sua missão, ou
seja, aprofundar a fé e preparar novos missionários que a anunciem na plena fidelidade ao Evangelho e à Igreja”.
Durante a homilia, o Cardeal Filoni também referiu que convidou o Papa Francisco a visitar a Pontifícia
Universidade Urbaniana e todo o Campus no qual se encontram ainda o Colégio Urbano, o Colégio São José e o
CIAM. (GV) (Agência Fides 10/4/2013).
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