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ÁSIA/PAQUISTÃO - Conclui-se o Ano da Fé: os desafios do sacerdócio no
mundo moderno
Lahore (Agência Fides) – Na conclusão do Ano da Fé, a Igreja paquistanesa reflete sobre o papel e o carisma do
sacerdócio. Depois de diversas iniciativas ecumênicas dedicadas ao tema da paz e da unidade, a comunidade
católica no Paquistão quis concluir o Ano da Fé focalizando a atenção sobre todos os jovens em formação que se
preparam ao sacerdócio, organizando um seminário nos dias passados no Instituto filosófico pontifício São
Francisco Xavier em Lahore. Centrado no tema “Os desafios do sacerdócio no mundo moderno”, o evento teve a
participação de seminaristas das dioceses de Lahore, Karachi, Islamabad- Rawalpindi, Faisalabad e Multan
“Todo homem precisa de um guia espiritual para realizar um caminho espiritual na fé e para se aproximar de
Deus”, disse pe. Nadeem John Shakir, Secretário da Comissão para as Comunicações Sociais da Conferência
Episcopal do Paquistão e diretor do Centro multimídia “Rabita Manzil”. Pe. Shakir, relator principal do seminário,
ressaltou os desafios principais que os sacerdotes enfrentam no mundo moderno, referindo-se, sobretudo ao
contexto paquistanês: o fundamentalismo; o individualismo; o nepotismo; o sectarismo comunitário.
Exercendo o ministério sacerdotal em um mundo marcado por estes fenômenos, pode acontecer que um padre
“enfrente uma crise de fé e tenha dificuldades em se reencontrar”. Para abordar estes desafios, o sacerdote deve
recomeçar por três pilares: “Sagrada Escritura; sagrada tradição; autêntico ensinamento da Igreja”. Se um
sacerdote “não habita em Cristo e Cristo não habita nele, ele não pode dar Cristo aos outros”, disse o relator. Por
isso, “um padre nunca termina de aprender, de ser, de fazer e de viver juntos”. Pe. Shakir citou João Paulo II,
recordando que todo sacerdote, chamado a ser “radicado em Cristo Senhor, é um dom de Deus à sua Igreja por
meio do Espírito Santo”. (PA) (Agência Fides 18/11/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

