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VATICANO - O Card. Filoni aos seminaristas de Otélé: "Sem a lógica da
santidade, o ministério sacerdotal não é nada além de uma simples função
social"
Otélé (Agência Fides) – Depois de transcorrer dois dias na Guiné Equatorial, o Card. Fernando Filoni regressou a
Camarões, onde no domingo, 1o de junho, concluiu a sua visita pastoral encontrando seminaristas e formadores
do Seminário filosófico e propedêutico dedicado a Maria Rainha dos Apóstolos, em Otélé. Depois de presidir as
vésperas solenes na Capela do Seminário, o Cardeal encontrou uma centena de seminaristas e seus formadores.
Depois da saudação do Reitor, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos se dirigiu idealmente "a
todos os jovens seminaristas de Camarões", exortando-os a "colocarem-se na escola de Jesus" que os chamou para
adquirir as virtudes que os ajudarão a viver o sacerdócio ministerial como local de sua santificação, enquanto
"sem a lógica da santidade, o ministério sacerdotal não é nada além de uma simples função social". O Cardeal
Filoni recomendou aos seminaristas “fazerem amizade com Cristo, elemento fundamental de toda vocação
sacerdotal e para a vida consagrada” e a trabalharem no tempo de seminário em prol da “integração harmoniosa”
da dimensão humana, espiritual e intelectual. Enfim, chamou a atenção sobre três aspectos fundamentais para o
caminho rumo ao sacerdócio: a maturidade afetiva, o desapego dos bens materiais e o espírito de comunhão
fraterna.
“Queridos amigos formadores e seminaristas, concluiu o Cardeal, sigam com zelo, cada um na sua função, o
caminho de formação, considerando a aventura fascinante para a qual o Senhor os chamou, ou seja, tornar e
permanecer pastores das comunidades de fiéis à imagem Daquele que os chamou”. (SL) (Agência Fides
02/06/2014)
> LINKS
O texto integral do discurso do Cardeal, em francês:
http://www.fides.org/fra/attachments/view/file/C.Filoni_Sem_01062014_FR.doc:
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