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VATICANO - Cardeal Filoni ordena 12 diáconos de três continentes: “Deus
é a sua herança, a Igreja e o mundo seu campo de ação, e os irmãos o
motivo de suas preocupações"
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - Eram doze os alunos do Pontifício Colégio Urbano que na tarde de 9 de
maio, o Cardeal Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, conferiu a ordenação
diaconal na Basílica São Pedro, no Vaticano. "Aquele que recebe o diaconato faz uma escolha fundamental e
decisiva para toda a sua vida, porque se entrega completamente a Deus e à Igreja e está completamente a serviço
dos irmãos", recordou o Cardeal aos ordenandos provenientes de três continentes (Ásia, América e África ) e seis
nações: Índia (5), Vietnã (2), Uganda (2), Paquistão, China e Haiti. "Vocês a partir de agora são chamados a servir
na plenitude e totalidade, sem olhar para trás e sem parcialidade - disse o cardeal. Deus é a sua herança, a Igreja e
mundo seu campo de ação, e os irmãos o motivo de suas preocupações e seu amor".
Recordando os ensinamentos de Santo Inácio de Antioquia sobre o ministério diaconal e as afirmações solenes do
Concílio Vaticano II, o Cardeal Filoni reiterou que “o diaconato é um verdadeiro ministério. O ordenado recebe
uma verdadeira graça sacramental e tem uma verdadeira função, sendo enviado ao serviço litúrgico, ao serviço da
Palavra de Deus e ao serviço da caridade. "Em seguida, ressaltou que "a este serviço se chega cheios de alegria,
entusiasmo e preparados: o que vocês fizeram nesses anos no nosso Colégio Urbano é o que ainda farão no
futuro". Enfim, pensando na alegria de suas comunidades diocesanas, parentes e amigos neste dia, a ser lembrado
"como um dos mais bonitos de sua vida, como uma etapa que se abre ao ministério sacerdotal", o cardeal
concluiu: "Chegou, hoje, o dia da doação completa. Façam este passo com alegria e confiança, e com o Papa
Francisco eu gostaria de gritar: Não deixem ninguém roubar de vocês essa alegria e confiança! Nunca se
esqueçam deste dia da doação!". (SL) (Agência Fides 10/05/2014)
> LINKS
O texto integral da homilia do Cardeal, em italiano:
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Filoni_Om_Ord_Dia_09052014.doc:
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