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VATICANO - O Card Filoni consagra a Igreja de Santo Antônio nos
Emirados Árabes: “Confiança e esperança para os cristãos”
Dubai (Agência Fides) – “Hoje, consagramos a Deus este novo templo dedicado a Santo Antônio de Pádua, que
vós construís com vosso Pastor, imagem do templo de Deus que sois vós. Vós, de fato, constituís as pedras do
templo espiritual da Igreja, pedras que se apoiam umas sobre as outras e que formam o grande edifício da Igreja,
cujo primeiro arquiteto é o Senhor. Neste edifício, cada um tem o seu lugar, é único e precioso”: foi o que disse
hoje o Card. Fernando Filoni no homilia da Santa Missa para a consagração da nova Igreja intitulada a Santo
Antônio de Pádua em Ras Al Khaimah, localidade na periferia de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. A bênção
do novo local de culto católico – o oitavo nos Emirados Árabos – é o evento central da visita do Prefeito da
Congregação para a Evangelização dos Povos na Federação (11-15 junho) e representa um momento muito
importante para a Igreja local, no Ano da Fé.
Como referido a Fides, o Cardeal agradeceu às autoridades religiosas e civis presentes, levando a saudação do
Papa Francisco, garantindo “o seu paterno afeto e a sua oração”.
Aos católicos presentes, que nos Emirados são todos estrangeiros, provenientes de países asiáticos, o Prefeito
disse: “Vós provindes de vários países, mas formais o único povo de Deus. A variedade de vossas culturas
testemunha a multiforme riqueza de vossas origens, mas, proporcionalmente significativa, a harmonia das vossas
vozes expressa a unidade da vossa fé. Em vós, vive o mistério da Igreja”. O Cardeal depois confiou aos fiéis um
mandato: “A cada um de vós peço que sejais uma pedra viva. Edificados em Cristo ressuscitado, pedra angular,
temos a possibilidade de transformar o mundo. Onde quer estejais, vivais com plenitude e alegria e se irradie ao
vosso redor o perfume da vossa vida cristã”. E ao recordar a importância do testemunho cristão num contexto
como o da península arábica, afirmou: “Aqui sois chamados a ser como o fermento na massa. E num contexto
complexo, vejo confiança e esperança: confiança pelo trabalho que sustenta vosso futuro e as vossas famílias,
esperança pela vossa vida espiritual. O testemunho da fé, a oração cotidiana, a misericórdia sejam vossos fiéis
companheiros”.
“O testemunho da fé – prosseguiu – facilita também o diálogo entre as religiões; a oração cotidiana torna familiar
a relação entre o Pai misericordioso e as suas criaturas; a misericórdia abre o coração à solidariedade e se torna
reverbero da caridade de Deus”. “Sejais ícones do amor de Deus pelos homens e as mulheres do nosso tempo”,
continuou, e “peçais a Santo Antônio de Pádua de acompanhar-vos nas vossas fadigas cotidianas”. “A Maria
Santíssima, Nossa Senhora da Arábia, proclamada em 16 de janeiro de 2011 Padroeira dos dois Vicariatos
Apostólicos do Golfo – concluiu o Card. Filoni – confio os vossos sofrimentos e os vossos propósitos”. (PA)
(Agência Fides 14/6/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

