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VATICANO – O Ano da Fé se encerra no sinal da missão
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – O Santo Padre Francisco encerrou domingo, 24 de novembro, Solenidade
de Cristo Rei do universo, o Ano da Fé, que havia sido inaugurado pelo Papa Bento XVI em 11 de outubro de
2012, no cinquentenário de abertura do Concílio Vaticano II, com um chamamento preciso à missão e à
universalidade da Igreja. Primeiramente, as relíquias do Apóstolo Pedro, que concluiu sua pregação com o
martírio, foram colocadas ao lado do altar durante a Missa; em seguida a coleta para as populações das Filipinas,
recentemente atingidas pelo tufão Haiyan. Na homilia, o Santo Padre cumprimentou com afeto os Patriarcas e
Arcebispos das Igrejas Orientais Católicas presentes, e destacou: “o gesto de paz que farei com eles significa antes
de tudo o reconhecimento do Bispo de Roma por estas Comunidades, que confessaram o nome de Cristo com
fidelidade exemplar, por vezes paga a caro preço”. No final da Celebração, o Papa entregou a sua primeira
Exortação Apostólica, significativamente intitulada “Evangelii gaudium”, a 36 representantes do Povo de Deus
provenientes de 18 países. Como destacado precedentemente pelo Arcebispo Rino Fisichella, Presidente do
Pontifício Conselho para a promoção da Nova Evangelização, “crer também significa participar aos outros a
alegria do encontro com Cristo. A Exortação do Papa, assim, se torna uma missão que é confiada a todo batizado
para que seja evangelizador”.
Antes de rezar o Angelus, Papa Francisco recordou: “Neste dia, nosso pensamento e agradecimento se dirigem
aos missionários que ao longo dos séculos, anunciaram o Evangelho e plantaram a semente da fé em várias partes
do mundo. Dentre estes, o Beato Junípero Serra, missionário franciscano espanhol de quem se celebram 300 anos
de nascimento”. Depois, convidou a rezar o Angelus: “Com esta oração, invocamos a proteção de Maria
especialmente para nossos irmãos e nossas irmãs que são perseguidos por causa da sua fé, e são muitos!”. (SL)
(Agência Fides 25/11/2013)
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