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ÁFRICA/NIGÉRIA - “O florescimento das igrejas pentecostais não é um
problema para a Igreja católica”, diz o Cardeal Onaiyekan
Abuja (Agência Fides) - A presença de diversas igrejas pentecostais na Nigéria não é um obstáculo à missão
evangelizadora da Igreja católica no país, nem um motivo de pânico. Foi o que afirmou o Cardeal John
Onaiyekan, Arcebispo de Abuja, em uma palestra intitulada “Observações sobre o fenômeno das Igrejas
pentecostais na Nigéria contemporânea”, apresentada em um encontro com a Conferência Episcopal Alemã e o
Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, realizado recentemente na Casa Pastor Bonus, em Roma.
O Cardeal ressaltou que “o incremento das igrejas pentecostais é discutível. Há altos e baixos, e as contínuas
divisões significam que não podemos ter certeza de que direção estão tomando e de que futuro terão. Com efeito,
temos que ver o que acontecerá quando seus fundadores morrerão e seus sucessores os substituirão. Certos casos
demonstraram que este é um problema ainda não resolvido”.
“Portanto” – sublinhou o Cardeal – não devemos ceder ao pânico ou pensar que mais cedo ou mais tarde seremos
ou teremos que ser pentecostais”.
Em sua palestra, o Cardeal ilustrou a história das igrejas pentecostais nigerianas desde suas primeiras
comunidades de origem, inglesas ou estadunidenses, até os grupos atuais, surgidos no país e difundidos nas
universidades.
Descrevendo a capacidade de atração das igrejas pentecostais, o Cardeal Onaiyekan reconheceu que “elas
despertam uma forte atração nos membros da Igreja católica, especialmente junto a jovens inseguros que buscam
uma reviravolta em suas vidas, particularmente no que concerne ao trabalho”. E concluiu: “Fala-se muito da perda
de nossos fiéis em favor destas igrejas. Não existem estatísticas sobre a questão, e nem tentamos obtê-las. O que
podemos dizer é que se a Igreja católica está perdendo seus fiéis, as outras igrejas perdem muito mais que nós”.
(L.M.) (Agência Fides 22/11/2013)
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