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ÁSIA/TERRA SANTA – Igrejas católicas da Terra Santa: encontro marcado
em Nazaré para encerrar o Ano da Fé
Nazaré (Agência Fides) – Na Terra Santa, o Ano da Fé vai se encerrar domingo, 17 de novembro, em Nazaré,
com um “dia internacional da Fé” e uma missa solene presidida pelo Patriarca de Jerusalém dos Latinos, Fouad
Twal. As Igrejas católicas da Terra Santa, com a Custódia da Terra Santa, decidiram encerrar o Ano convocado
pelo Papa Bento XVI como “tempo de reflexão particular” para “favorecer uma conversão plena a Deus” na
cidade onde Cristo se encarnou e tudo teve início. A Missa solene (às 10h30) será no Monte do Precipício, no
lugar que hospedou, em 14 de maio de 2009, a Liturgia eucarística celebrada por Bento XVI. O dia será
cadenciado por várias iniciativas, com a possibilidade de visitar todos os Lugares Santos de Nazaré e de participar
de uma procissão de velas até a Basílica da Anunciação. “O ministério do turismo”, explica à Agência Fides o
Bispo William Shomali, Vigário patriarcal do Patriarcado de Jerusalém dos Latinos, “deu a sua contribuição para
predispor no melhor dos modos o sítio do Monte do Precipício, que poderá acolher 60 mil fiéis. Esperamos que
seja uma festa grande e bela do povo de Deus, marcada pela participação maciça dos muitos trabalhadores
estrangeiros – indianos, filipinos e todos os outros – que pertencem à Igreja católica. Por isso, estamos pensando
numa Liturgia celebrada em várias línguas. Convocada pela ‘Igreja mãe’ de Jerusalém, será uma imagem
eloquente da universalidade da Igreja”.
As celebrações de Nazaré serão uma semana antes dos eventos de encerramento do Ano da Fé que terão lugar no
Vaticano domingo, 24 de novembro, Solenidade de Cristo Rei. (GV) (Agência Fides 2/8/2013).
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