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VATICANO - O Cardeal Filoni em Lahore: “Ser plenamente cristão e
paquistanês não é uma perspectiva contraditória”
Lahore (Agência Fides) – “É com grande alegria que hoje me encontro com vocês e através dessa comunidade
encontro toda a Igreja desse nosso amado país", disse o Cardeal Filoni, Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos, na homilia da concelebração eucarística que presidiu esta manhã na Catedral de Lahore,
onde estavam presentes bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas, seminaristas, catequistas e representantes da
Comunidade diocesana. O Prefeito do organismo missionário, que amanhã presidirá a ordenação episcopal do
Bispo de Faisalabad, Mons. Joseph Arshad (veja Fides 30/10/2013), prosseguiu: Gostaria que meus sentimentos
chegassem a todos os nossos irmãos e irmãs na fé, e que nunca eles tenham a sensação de estarem sozinhos.
Vocês formam a parte mais nobre, também por causa das circunstâncias e dificuldades, da Universal Igreja, assim
como outras comunidades no mundo que testemunham com coragem, todos os dias, sua fidelidade a Cristo e à
Igreja”.
Falando sobre as leituras do dia, o Cardeal sublinhou que “em todas as circunstâncias e em todos os tempos,
Cristo é o nosso ponto de referência até mesmo nas dificuldades e nas perseguições”, como nos ensina o Apóstolo
Paulo e acrescentou: “desejo reforçar sua perseverança e encorajar essa comunidade a prosseguir sempre no bem e
na paz”. O purpurado evidenciou que "ser plenamente cristão e ser plenamente paquistanês não é uma perspectiva
contraditória. Nessa terra onde vivem vários grupos étnicos, várias culturas e línguas, onde o Islã é a religião
predominante, o cristão é a casa,e na diversidade, encontra não oposição, mas riqueza de vida. A uniformidade
empobrece e a diversidade estimula”. Os cristãos são chamados a serem sal e luz em todos os lugares e
circunstâncias. "O sal não substitui o alimento, mas o torna saboroso, nem a luz muda a realidade, mas a ilumina.
Essa visão nos ajuda a entender a nossa vocação, por que vocês estão aqui e sua missão que lhes foi confiada pela
Providência Divina". No final da homilia, o purpurado se dirigiu à comunidade diocesana de Lahore reassumindo
em poucas palavras o sentido da vocação e da missão de cada um: "paz, compreensão, fidelidade, diálogo,
caridade, perdão, misericórdia e salvação". (SL) (Agência Fides 31/10/2013)
> LINKS
O texto integral da homilia do Cardeal Filoni, em italiano: http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Fil_Lahore_IT.doc :
O texto integral da homilia do Cardeal Filoni, em inglês:
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Lahore_INGL.doc:
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