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VATICANO - Card. Filoni nas Antilhas: “preparados, vigilantes e engajados
na missão de Cristo”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Prosseguindo sua visita pastoral às Antilhas (veja Fides 29/11/2013), o
Card. Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, presidiu sábado à tarde, 30 de
novembro, a Missa solene do primeiro domingo do Advento na Pró-Catedral de São Fernando em Port of Spain
(Trinidad e Tobago), da qual participaram Bispos, religiosos, religiosas e leigos das Antilhas.
Após destacar o contexto litúrgico do Advento, o Cardeal, na homilia, recordou as palavras do Papa Francisco aos
Bispos no Brasil, sobre o chamado dirigido a todos ao “discipulado missionário de Jesus” e prosseguiu: “O mundo
precisa da proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo e nós somos convidados a anunciá-la. Este sentido de
urgência e de expectativa é também um tema central durante o período do Advento, que nos recorda que estamos
agora à espera, aguardando o Senhor que vem de novo para julgar e levar tudo a seu cumprimento. Devemos estar
preparados, vigilantes e engajados na missão de Cristo”.
Uma “particular responsabilidade” desta missão compete à Igreja de Trinidad e Tobago, considerada a
“Igreja-mãe” de muitas outras Igrejas particulares das Antilhas, recordou o Prefeito do Dicastério Missionário,
citando também os vários desafios que a Igreja encontra hoje para prosseguir e cumprir sua missão: antes de tudo,
uma visão secularista do mundo que relativiza a fé e um número crescente de pobres. “A multiplicidade de
empenhos missionários e pastorais nos leva a questionar se hoje existem cristãos generosos e entusiastas a
colocar-se à disposição dos pobres, do Evangelho e do bem”, afirmou o Card. Filoni, que exortou a não hesitar em
envolver os jovens e a chamá-los ao sacerdócio, à vida consagrada e a muitos outros serviços na Igreja.
Na Catedral de Kingston, na Jamaica, dedicada à Santíssima Trindade, o Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos presidiu, na tarde de domingo, 1º de dezembro, uma Missa solene no primeiro domingo
de Advento, pela conclusão do Ano da Fé e a ordenação presbiteral do diácono Brad Smith. Além do Núncio
apostólico, Dom Nicola Girasoli, estavam presentes diversos Bispos, sacerdotes, religiosas e leigos, além de
representantes das autoridades governamentais.
“Um sacerdote é ordenado para anunciar o Evangelho, para ensinar a fé em toda a sua integridade, para
administrar os Sacramentos, fazendo presente Cristo para a santificação dos fiéis”, destacou o Cardeal na homilia.
“Um sacerdote deve estar no meio do povo, ser um pastor com “odor de ovelhas”, como gosta de dizer o Papa
Francisco – prosseguiu. Mas é verdade também que as ovelhas precisam reconhecer em cada sacerdote o “odor”
do Bom Pastor, em seu zelo pastoral, na integridade pessoal, na pobreza, na obediência e na fidelidade à promessa
de castidade”.
Celebrando a conclusão do Ano da Fé, que viu nascer muitas iniciativas de aprofundamento e fortalecimento da
fé, o Card. Filoni exortou: “Rezemos para que estes esforços tragam muitos frutos para a Igreja em todo o mundo,
mas principalmente na Jamaica!”, e concluiu. “Queridos irmãos e irmãs, não hesitem em ser sempre fiéis a Cristo,
como sei que estão se esforçando em ser”. (SL) (Agência Fides 2/12/2013)
> LINKS
O texto integral da homilia do Card. Filoni em Port of Spain, em inglês, está em::
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Om_PortoS_INGL.doc :
O texto integral da homilia do Card. Filoni em Kingston, em inglês, está em::
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Om_Kings_INGL.doc:
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