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VATICANO - O Card. Filoni abre o Ano da Evangelização em Castries:
“reacender o entusiasmo pelo anúncio do Evangelho”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “É realmente uma grande alegria celebrar esta Liturgia Eucarística com
vocês na esplêndida nação de Santa Lucia. Hoje não celebramos apenas os primeiros dias do tempo do Advento,
mas também o início do Ano da Evangelização para a arquidiocese de Castries, uma iniciativa destinada a renovar
a Igreja de Santa Lucia, reacendendo o entusiasmo pelo anúncio do Evangelho”. Assim se expressou, no início da
homilia, o Card. Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, durante a Missa
solene que presidiu ontem 2 de dezembro, à tarde, na Catedral da arquidiocese de Castries, abrindo oficialmente o
Ano da Evangelização.
Delineando o contexto litúrgico da celebração, o Cardeal destacou que “a missão de anunciar o Evangelho aos
povos, convidando todos ao banquete de Deus, foi confiada pelo Senhor à Igreja, que fundou uma comunhão
universal com Pedro como líder do colégio apostólico e o primeiro a anunciar a ressurreição depois de
Pentecostes”, e prosseguiu: “Como Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, desejo lhes
confirmar a sua importância no dever universal da Igreja em anunciar o Evangelho”.
Após evocar as palavras do Papa Francisco por ocasião do recente Dia Mundial das Missões, o Prefeito do
Dicastério Missionário exortou: “Hoje, a Igreja de Santa Lucia inicia o Ano da Evangelização, uma iniciativa que
visa aprofundar a fé daqueles que já conhecem Cristo, a reacender o entusiasmo para compartilhar esta fé com
quem ainda não conhece o Senhor e com aqueles que se afastaram da Igreja. Assumamos o convite do Santo
Padre de ir às periferias testemunhar a nossa fé em Cristo e nosso amor por sua Igreja, convidando os outros a
compartilhar este precioso dom”.
O Card. Filoni concluiu a homilia com estas palavras: “asseguro a todos vocês que a Congregação para a
Evangelização dos Povos conhece bem os esforços que fazem para ser fiéis ao Senhor e para demonstrarem que
são testemunhas fecundas de Cristo”, e agradeceu os Bispos, sacerdotes, religiosos, leigos e movimentos eclesiais
por seu compromisso e seu testemunho em favor da Igreja e de toda a sociedade. (SL) (Agência Fides 3/12/2013)
> LINKS
O texto integral da homilia do Card. Filoni, em inglês, está em::
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Om_S.Luc_INGL.doc:
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