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ÁSIA/ÍNDIA - Oração pelos pobres e para as mulheres na Adoração
Eucarística, ao mesmo tempo com o Papa
Mumbai (Agência Fides) – Reza-se de modo especial, por dois temas importantes para o povo indígena: os pobres
e a dignidade da mulher. Segundo a Agência Fides, no domingo, 2 de junho, na Festa de Corpus Christi, o Cardeal
Oswald Gracias, Arcebispo de Mumbai conduzirá a Solene Adoração Eucarística na Catedral,
contemporaneamente com a oração guiada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A
iniciativa da "Adoração Eucarística realizada no mundo inteiro" foi lançada para o Ano da Fé, pelo Pontifício
Conselho para a Nova Evangelização e contou com a adesão de várias dioceses na Índia e toda a Ásia. Na Índia,
os fiéis se reuniram para a hora de Adoração às 20h30, hora local, enquanto em Roma começou à 17h. Milhares
de pessoas foram para a Catedral do Santo Nome de Jesus em Mumbai. "Eu pedi a todas as paróquias para
observá-la", disse o cardeal numa nota enviada à Fides, como "momento importante para celebrar o Ano da Fé e o
50º aniversário do Concílio Vaticano II".
O Card. Gracias destaca que “pela primeira vez na história da Igreja, as paróquias em todas as dioceses do mundo
poderão conduzir uma oração simultânea, com as mesmas intenções, unidas no mesmo espírito e com um só
coração”. Entre as intenções de oração, estão a paz, a redução da pobreza e o respeito pelas mulheres: “Essas
intenções de oração, que são universais – acrescenta o Cardeal –, têm um significado especial para o nosso país:
de fato, necessitamos melhorar a condição e a dignidade da mulher e diminuir o abismo entre ricos e pobres”.
(PA) (Agência Fides 1/6/2013)
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