FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICANO – Cardeal Filoni: “entrar para a escola de Cristo, tornar-se mais
uma vez pequenos alunos e ouvir o Mestre”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - "Como é sábio e saudável entrar na escola de Cristo, tornar-se mais uma
vez pequenos alunos e ouvir o Mestre. Ele que, com o seu modo de falar, nos faz sentir bem, porque fala
diretamente ao coração e à mente, nos puxa para fora do engano e nos mostra onde se encontra a raiz do mal."
Estas palavras foram proferidas, nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, pelo Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos, Cardeal Fernando Filoni, Grão-Chanceler da Pontifícia Universidade Urbaniana e
membro da Congregação para a Educação Católica, na celebração eucarística presidida pelo purpurado na capela
do Pontifício Colégio Urbano. A Congregação para a Educação Católica realiza a sua assembleia plenária de 12 a
14 de fevereiro. "Reunidos nesta capela onde milhares de jovens se prepararam para o sacerdócio, vida pastoral e
missionária, e sua própria formação intelectual em nossa Pontifícia Universidade Urbaniana, encontramo-nos para
um momento de oração, renovando a nossa fé na Eucaristia, coração da Igreja", disse o Cardeal Filoni.
Refletindo sobre as leituras proclamadas, o Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos destacou a
dimensão sapiencial do ponto de vista bíblico-espiritual, ligando-a aos dias de hoje: "A imagem de Salomão que
constrói a casa de sete colunas em que a Sabedoria encontra sua morada é eloquente e sugestiva”, disse ainda,
fazendo uma analogia com a missão da Congregação para a Educação Católica que è a de “permitir a quem deseja
ter acesso ao conhecimento da Sabedoria Divina, ou seja, Cristo, Caminho, Verdade e Vida, e aprender o valor da
sabedoria que envolve o ser humano".
Na passagem do Evangelho do dia, o Mestre distingue claramente entre “Palavra de Deus” e “tradição humana”.
"Uma distinção atual naquela época e também hoje, se pensamos em nosso modo de entender o pós-moderno,
onde não raramente a Palavra de Deus é negada e a tradição humana é substituída por um relativismo
ético-filosófico que coloca no centro subjetivamente o próprio modo de ver, o próprio eu e o que lhe agrada,
abaixando às vezes em nosso mundo eclesial até mesmo a Palavra de Deus". Assim a pergunta de Jesus aos seus
seguidores é forte e direta: com todo o conhecimento pós- moderno, científico e cultural ‘nem mesmo vocês são
capazes de entender?’" (SL) (Agência Fides 12/02/2014)
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