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VATICANO - O Cardeal Filoni encontra os fiéis da Rep. Centro-Africana
Roma (Agência Fides)- O prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Cardeal Fernando Filoni,
recebeu em audiência na manhã desta terça-feira o Arcebispo de Bangui, Dom Dieudonné Nzapalainga,
acompanhado de um grupo de vinte fiéis de sua arquidiocese, presentes em Roma por ocasião da imposição do
pálio ao prelado centro-africano, cuja cerimônia realizou-se no sábado, 29 de junho, na Basílica Vaticana, na
solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo.
Após um colóquio privado com o arcebispo, o Cardeal Filoni recebeu o grupo de fiéis, ao qual dirigiu uma palavra
de encorajamento diante da difícil situação que a Igreja está atravessando na República Centro-Africana após a
queda do regime de Bozizé. O purpurado assegurou a proximidade espiritual e a solidariedade de Propaganda Fide
a todo o povo centro-africano, e faz votos de um futuro de paz duradoura.
Recordando sua viagem de julho do ano passado ao país africano, durante a qual foram consagrados quatro
bispos, entre eles o Arcebispo de Bangui, o cardeal reiterou que a Igreja na República Centro-Africana está no
centro da atenção do seu dicastério e que pretende continuar a apoiá-la em seu crescimento e na renovação
empreendida.
Em nome dos fiéis, Godefroy Mokamanede agradeceu ao Papa Francisco pela oração e o pensamento em favor da
República Centro-Africana durante a oração do Angelus de sábado passado, 29 de junho. Agradeceu também ao
Cardeal Filoni pela audiência a eles concedida.
Em seu discurso quis dar voz ao grito do povo centro-africano, que está vivendo um drama social, político e
religioso diante da indiferença da comunidade internacional, preocupada com outros interesses.
Dirigindo-se mais uma vez aos fiéis presentes, o purpurado assegurou-os que não estão sozinhos. Toda a Igreja
está com eles. Em seguida, exortou-os a serem sempre artífices de paz e construtores de justiça.
Ao término da audiência, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos entregou a todos o Terço do
Santo Padre, solicitando-lhes que peçam pela intercessão de Nossa Senhora da África, e que levassem a bênção do
Papa e a sua a todos os fiéis, os quais espera rever no futuro. (Agência Fides 2/7/2013)
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