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AMÉRICA/CUBA – Em oração pela paz sob a proteção da Virgem padroeira
de Cuba
Pinar del Rio (Agência Fides) – A Conferência Episcopal de Cuba convidou todos os fiéis e as pessoas de boa
vontade a unirem-se, segundo as próprias possibilidade, ao Dia de jejum e oração pela paz no mundo, lançado
pelo Papa, que se celebra hoje, 7 de setembro. É o que afirma o comunicado enviado à Agência Fides, em que os
Bispos cubanos recordam que em muitas comunidades católicas também se prepara, como em todo o dia 8 de
setembro, a celebração da Natividade da Beata Virgem Maria. Em Cuba, a celebração se tornou uma festa
nacional, porque se celebra “Nuestra Señora de la Caridad del Cobre”, padroeira de Cuba. Como apurado por
Fides, entre as inúmeras celebrações, uma é de relevante importância, a que está sendo preparada em Pinar del
Rio.
Este ano, o principal templo da cidade, a Igreja da Caridade, festeja os 90 anos de sua elevação a paróquia, e a
população ainda gosta de contar os detalhes de como uma “pequena capela” tenha se tornado a principal paróquia
dos fiéis de Nossa Senhora da Caridade, padroeira de Cuba. Em 90 anos, a paróquia se tornou o ponto de
referência e devoção para a pastoral e para o empenho social dos cristãos, feito de catequeses, preparação dos
animadores, atividade da Caritas e assistência à terceira idade. A paróquia sempre reuniu grupos de católicos
empenhados no anúncio de Cristo aos mais fracos, sob a guia da Virgem da Caridade. Hoje, os pobres e os fracos
se unem para pedir a Deus a paz no mundo. (CE) (Agência Fides, 7/09/2013)
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