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AMÉRICA/EQUADOR – Festa de acolhimento para a posse do novo Bispo
de San Miguel de Sucumbíos
Sucumbios (Agência Fides) – Índios, comunidades afro e camponeses do Vicariato de San Miguel de Sucumbíos,
no Equador, acolheram com uma participação em massa Dom Celmo Lazzari, C.S.I., que em 1° de fevereiro
tomou posse como Bispo do Vicariato Apostólico. Estavam presentes todas as paróquias, cujos fiéis prepararam
um desfile multicolorido pelas ruas de Nueva Loja, expressando seus sentimentos de alegria e de esperança pela
chegada do novo Bispo, depois de mais de três anos da renúncia do seu predecessor. Segundo as informações
enviadas à Agência Fides, a Catedral de “Nossa Senhora do Cigno” era demasiada pequena para acolher milhares
de fiéis que se mobilizaram, e a maior parte das pessoas ficou de fora durante o ato oficial de tomada de posse.
“Antes de vir aqui, pedi a muitas pessoas que rezassem por mim, a única coisa de que preciso é a força do Espírito
Santo, preciso de vossa confiança, de vossa ajuda”, disse Dom Lazzari, que precedentemente trabalhou como
vigário da província amazônica de Napo. Da cerimônia de posse participaram vários Bispos, entre os quais o
Presidente da Conferência Episcopal do Equador, Dom Antonio Arregui, Arcebispo de Guayaquil, e o Núncio
Apostólico no Equador, o Arcebispo Dom Giacomo Guido Ottonello. Da Colômbia, precisamente de Puerto
Leguisamo-Solano, chegou Dom Joaquín Humberto Pinzón Güiza, I.M.C., que expressou seu desejo de retomar a
colaboração entre as Igrejas-irmãs da fronteira, onde muitos precisam do apoio da Igreja: "Temos grandes
desafios nas comunidades de fronteira e devemos ver como podemos trabalhar junto a essas pessoas", disse Dom
Pinzón Güiza. (CE) (Agência Fides, 04/02/2 014)
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