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ÁSIA/EMIRADOS ÁRABES – Mais de 10 mil fiéis na Missa do Card. Filoni;
em breve, a nova igreja de São Paulo
Dubai (Agência Fides) – “A visita do Card. Filoni foi um encorajamento muito forte para toda a nossa Igreja local
e uma fonte de grande conforto para mim, Bispo, e para os fiéis”: foi o que disse à Agência Fides Dom Paul
Hinder OFM Cap, Vigário Apostólico da Arábia do Sul, fazendo um balanço da visita do Card. Fernando Filoni,
Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, que acaba de voltar a Roma depois de uma viagem aos
Emirados Árabes Unidos, de 11 a 15 de junho.
O Vigário Apostólico disse à Fides que o evento central da visita, ou seja, a consagração da nova Igreja de Santo
Antônio de Pádua, em Ras Al Khaimah, perto de Dubai, que teve lugar em 14 de junho, foi um momento de
grande impacto espiritual: "Participaram cerca de 10 mil fiéis, não esperávamos por isso. A igreja estava lotada, o
auditório abaixo estava lotado e milhares de fiéis ouviram a celebração do lado de fora da igreja. Toda a
comunidade católica, composta de pobres e humildes trabalhadores imigrantes que vivem a precariedade e a
insegurança, receberam um grande incentivo em sua caminhada de fé. Nós recebemos a bênção e sentimos a
presença amorosa do Papa Francisco. "Num contexto social difícil, explica o Bispo, "a visita do Cardeal Filoni foi
um sinal de atenção da Igreja em Roma que terá resultados positivos no seio da comunidade local". O cardeal
também se encontrou com o emir Saud Bin Saqr Qasi mi que doou o terreno em Ras Al Khaimah para a Igreja de
Santo Antônio, mantendo com ele uma conversa muito amigável.
Dom Hinder informa que a Igreja de Santo Antônio é o oitavo lugar de culto católico nos Emirados Árabes
Unidos e que em 29 de junho presidirá ao lançamento da primeira pedra para outra nova igreja que será dedicada
a São Paulo e construída em Abu Dhabi: "Será a segunda igreja em Abu Dhabi e será construída em terra firme,
visto que o território dos Emirados é em parte uma ilha. Pretendemos construí-la em dois anos. É um sinal de que
a nossa missão continua, damos graças ao Senhor". (PA) (Agência Fides 15/6/2013)
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