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AMÉRICA/PANAMÁ – Encerra-se o Jubileu pelos 500 anos de Santa Maria
La Antigua, primeira Igreja do continente
Panamá (Agência Fides) – Com a chegada do enviado especial do Santo Padre, Cardeal Antonio Cañizares
Llovera, Prefeito da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, iniciaram em Panamá as
celebrações de encerramento do Jubileu para o V centenário da criação da primeira Diocese do continente, Santa
Maria La Antigua (atual arquidiocese de Panamá). Segundo informações recolhidas pela Agência Fides, ontem,
13 de fevereiro, no principal Auditorium da Universidade Santa María la Antigua, foi conferida ao Cardeal a
láurea honoris causa em "Humanidades e Ciências Religiosas".
No âmbito do encerramento do Ano Jubilar, esta noite, 14 de fevereiro, haverá o "Gran Encuentro de Fe" no
Mirador do Pacífico, enorme praça na beira da praia, com a participação de cantores católicos muito conhecidos
no país e do pregador colombiano Frei Nelson Medina o.p.. Em seguida, haverá a adoração eucarística e a
possibilidade de se aproximar do sacramento da reconciliação. Está previsto que o Cardeal Canizares faça sua
saudação aos presentes.
A celebração principal, a Missa de encerramento do Jubileu, será na Arena Roberto Duran (Centro Poliesportivo),
na tarde de sábado, 15 de fevereiro. Será presidida pelo Cardeal Cañizares e concelebrada pelo recém-nomeado
Cardeal Leopoldo Brenes, Arcebispo de Manágua (Nicarágua), pelos Bispos do Panamá e outros Bispos
provenientes de várias nações da América central para a ocasião. Estarão presentes delegações de 8 Dioceses do
país. O evento jubilar começou em setembro de 2012 (veja Fides 13/09/2012) e foi celebrado pela comunidade
católica nacional com um programa articulado em mais de um ano (veja Fides 30/11/2012). (CE) (Agência Fides,
14/02/2014)
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