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VATICANO - “TESTEMUNHAS E MISSIONÁRIOS EM MEIO A UM REBANHO
DISPERSO MAS ROBUSTO NA FÉ”: O CARDEAL SEPE ENCERRA O
ENCONTRO DOS VIETNAMITAS DA DIÁSPORA ENTREGANDO-LHES O
CRUCIFIXO E O EVANGELHO
Cidade do vaticano (Agência Fides) – “Hoje o Senhor nos convida a proclamar o Evangelho nos lugares onde
haveis escolhido viver, fazendo ressoar em vossos corações as palavras que dirigiu a Pedro e aos Apóstolos: Duc
in altum! Pedro e os seus primeiros companheiros confiaram em jesus como nos ensinou o Papa, que nos exorta a
não esquecer o passado, a viver com alegria o presente, a abrir-se com confiança ao futuro”. É um trecho da
homilia pronunciada pelo Cardeal Crescenzio Sepe, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos,
durante a Solene Celebração Eucarística que presidiu na Basílica de São Pedro no domingo, 27 de julho, no
encerramento do Encontro da comunidade católica vietnamita da diáspora. Aproximadamente 3 mil pessoas –
sacerdotes, religiosos e religiosas, jovens, mulheres, idosos, crianças – provenientes de 18 países, participaram da
solene liturgia animada com cantos, danças e instrumentos musicais próprios da tradição vietnamita.
A Celebração Eucarística de domingo, 27, foi o momento culminante e conclusivo do encontro – o primeiro a
nível mundial organizado após a dispersão – que teve início no dia 24 de julho. promovido pela secretaria de
coordenação para a pastoral dos vietnamitas da diáspora, instituto junto a Congregação para a Evangelização dos
Povos e dirigido por Dom Dinh Duc Dão, o encontro teve como tema “Unidos para viver e proclamar o
Evangelho”. Atualmente os vietnamitas que vivem na diáspora são mais de 2 milhões, dos quais 500 mil são
católicos.
“Vós – disse o Cardeal Sepe durante a homilia – vieram de tantas partes do mundo, como peregrinos da fé, para
encontrarem-se em nome do Senhor Jesus, que todos acreditamos ser Filho de Deus e Redentor da nossa
humanidade. Como peregrinos, vós trazeis uma bagagem plena de bons sentimentos e um pouco de estudo:
alegria do viajante que chega ao seu destino, a satisfação de encontrar tantos irmãos na fé, que constituem uma
única família, mas também a saudade dos familiares distantes, que não podeis ver há anos”. “Alguns de vocês –
lembrou o Cardeal – foram embora do País levando consigo apenas uma recordação, outros conservam do passado
apenas qualquer pálida fotografia”. “mas não obstante a tantas provações, souberam conservar, forte e vigorosa, a
fé que receberam dos pais”.
A Celebração Eucarística terminou com um solene envio missionário do Cardeal sepe aos representantes da
comunidade nos diversos continentes: “Recebam a Cruz e o Livro da palavra da Vida” – disse entregando-lhes o
Crucifixo e o Evangelho. A Igreja vos envia para irdes em todo o mundo para anunciar a palavra de Deus a todos
os povos afim que sejam salvos”.
.
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> LINKS
O texto integral do artigo de Francisco Valiante sobre a celebração, tirado do Observatório Romano, está disponível em
nosso site www.fides.org: http://www.fides.org/ita/approfondire/oss_rom290703.html:
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