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AMÉRICA/BOLÍVIA – Mensagem dos Bispos para o encerramento do Ano
da Fé: “A fé é um tesouro para viver como filhos de Deus”
Cochabamba (Agência Fides) – No domingo, 10 de novembro, os bispos da Bolívia, reunidos na 96ª Plenária da
Conferência Episcopal Boliviana (CEB) concelebraram a missa na Catedral de Cochabamba por ocasião do
encerramento do Ano da Fé. A nota enviada à Agência Fides pela CEB ressalta que durante a celebração
eucarística o Presidente da Conferência, Dom Oscar Aparício, Bispo castrense, leu a mensagem intitulada "O
discípulo vive da fé".
A mensagem foi dirigida a todos os homens e mulheres que no trabalho, na família, segundo o papel social e
político que exercem devem se comprometer todos os dias na construção de um país melhor. "Na conclusão do
Ano da Fé saudamos todos com alegria e agradecemos a Deus por este precioso dom. Com o Papa Francisco
podemos dizer realmente que somos vasos de argila, frágeis e pobres, mas significativos. Dentro trazemos um
grande tesouro que somos chamados a partilhar com os outros”. Dentre os pontos mais significativos: “Crer num
Deus que é Pai significa viver na confiança, porque o Pai sabe do que precisamos. É celebrar o fato de que este
mundo tem um sentido. Nós acreditamos e confessamos que Jesus Cristo é o único verdadeiro Filho de Deus,
plena manifestação do Pai, que nos chama através do amor e do perdão à conversão para que transformados em
homens novos, possamos segui-lo e nos tornar seus discípulos", destacam os bispos na mensagem. Acreditamos
que o Espírito Santo nos anima, confirma, reforça e santifica cada dia. Está presente em nossa vida e motiva as
nossas lutas em favor da justiça e por um mundo melhor, e a cada dia renova a nossa esperança, reafirma os
nossos laços de fraternidade e comunhão com os irmãos da comunidade cristã, para poder partilhar as alegrias e
esperanças, as lágrimas e angústias dos homens de nossa sociedade, sobretudo dos pobres e aflitos por tantos
males e problemas, e nos chama a todos a servir o Reino de Deus na construção de uma nova sociedade”. (CE)
(Agência Fides, 11/11/2013)
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