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VATICANO - O Cardeal Filoni em Guadalupe: “chegou o momento para
esta Igreja local de reacender o entusiasmo para a evangelização"
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – "Chegou o momento, chegou a hora para esta Igreja local de reacender o
entusiasmo para a evangelização. Aprofundar a fé daqueles que são batizados e partilhá-la com quem está distante
da Igreja. Eis a urgência pastoral que cabe a todas as suas comunidades eclesiais diocesanas". Esta é a tarefa
deixada pelo Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Cardeal Fernando Filoni ao deixar a
comunidade católica da ilha de Guadalupe, última etapa de sua visita Pastoral nas Antilhas, onde celebrou a missa
na festa de São Francisco Xavier, Padroeiro das Missões, na tarde de terça-feira, 3 de dezembro.
Na Catedral da Diocese de Basse-Terre e Pointe-à-Pitre, onde estavam reunidos bispos, sacerdotes, religiosos,
religiosas e leigos, o cardeal evidenciou que São Francisco Xavier é sem dúvida, com exceção de Paulo, o maior
missionário da história da Igreja". Desde 1541, quando deixou Lisboa para não mais vê-la, "transcorreu todo
instante de sua via a serviço do anúncio do Evangelho". O Prefeito da Congregação para a Evangelização dos
Povos prosseguiu: "Em sua ascensão ao Pai, o Senhor deixou aos seus discípulos o grande mandato de evangelizar
o mundo inteiro. E São Francisco Xavier nos ajuda a ver mais claramente o que um homem com um coração
missionário pode fazer. Em apenas onze anos, conseguiu evangelizar Goa, sul da Índia, Indonésia e Japão".
Em sua homilia, o purpurado recordou que "a evangelização da ilha de Guadalupe iniciou em 1635. Hoje, 84% da
população é católica, com uma Igreja local bem estabelecida e as tradições cristãos impregnaram a vida. Todavia,
a tarefa missionária está longe de ser completada. De fato, uma Igreja local bem consolidada corre sempre o
perigo de perder seu zelo missionário inicial, ou seja, o impulso a partir para difundir a fé".
O Prefeito do Dicastério Missionário citou as palavras do Papa Francisco no recente Dia Mundial das Missões
para difundir em todo o mundo a luz da fé e ser testemunhas de Jesus Cristo, e exortou a comunidade local: "É o
momento de encorajar novas vocações ao sacerdócio e à vida consagrada e convidar os leigos a participarem
ativamente nos vários campos da vida pastoral da diocese, como a catequese e as obras de caridade. Chegou o
momento de encorajar novas vocações missionárias entre sacerdotes, religiosos, religiosas e leigos para ajudar a
Igreja Universal a evangelizar as regiões do mundo que precisam do Evangelho". (SL) (Agência Fides 4/12/2013)
> LINKS
O texto integral da homilia do Cardeal Filoni, em francês:
http://www.fides.org/fra/attachments/view/file/C.Fil_Om_Guad_FRA.doc:
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