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VATICANO - O Card. Filoni ordena o novo Bispo de Faisalabad: “O
testemunho da nossa fé católica é sal e luz nesta nobre terra, e contribui
para a vida de toda a Igreja”
Faisalabad (Agência Fides) – A celebração de todos os Santos e a ordenação episcopal do novo Bispo de
Faisalabad, Dom Joseph Arshad, “um filho nativo desta terra e desta Igreja”, reuniram bispos, clero, religiosos,
religiosas e inúmeros fiéis para a solene liturgia presidida esta manhã pelo Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos, Card. Fernando Filoni. Os dois bispos concelebrantes foram Dom Edgar Pena Parra,
Núncio apostólico, e Dom Joseph Coutts, Arcebispo de Karachi.
“A solenidade de Todos os Santos foi instituída para comemorar todos os Santos da Igreja, seja aqueles
conhecidos, seja os desconhecidos”, recordou o Cardeal na homilia, e prosseguiu: “Estou plenamente seguro de
que no céu são inúmeros os Santos paquistaneses desconhecidos, que agora gozam da bem-aventurança eterna
com Deus”. Citando a segunda leitura da Missa, (1 João 3:2), destacou: “Até hoje, este mundo continua a ser
repleto do sangue de cristãos que corajosamente e fielmente preservam a Fé, até morrer por ela... Também esta é
uma terra de conhecidos e desconhecidos confessores da fé... Temos confiança de que o testemunho fiel e
louvável da nossa fé católica aqui é sal e luz nesta nobre terra, e contribui para a vida de toda a Igreja”. A
propósito, citou o “brilhante e heroico testemunho de Shahbaz Bhatti, ardente promotor do amor entre as religiões
ao dar voz às minorias religiosas”.
A seguir, o Prefeito do Dicastério Missionário ilustrou a essência do ministério episcopal, evidenciando que “não
podemos desassociar o ministério episcopal da busca da santidade pessoal do Bispo”, de fato, “um Bispo que
tende à santidade pessoal realiza o seu serviço à Igreja com o exemplo. Não é alguém que comanda com força
para ser obedecido. Através da sua vida exemplar, conquista respeito e admiração, e merece ser obedecido”.
Dirigindo-se em seguida ao Bispo eleito, disse: “Como Bispo, é chamado a ser um homem de caridade e a guiar
seu rebanho com um verdadeiro sentido de amor pastoral, consciente e motivado pelo fato de que o Senhor Jesus,
ao qual será ulteriormente configurado, ‘veio para servir e não para ser servido’ (Mt 20,28), sem visar lucro
pessoal ou privilégios”. Concluindo a homilia, o Card. Filoni convidou todos a apoiarem o Bispo: “Ele será para
vocês um bom Bispo se o ajudarem a ser tal: digo isso de modo especial aos sacerdotes, aos religiosos, às
religiosas e aos que são chamados a colaborar com ele no serviço desta Igreja de Faisalabad. Façam da vida desta
Diocese uma obra-prima de Deus, porque Deus coloca esta Igreja em suas mãos”. (SL) (Agência Fides 1/1
1/2013)
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O texto integral da homilia do Card. Filoni, em italiano : http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Fil_Faisalabad_IT.doc
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