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Especial - ÁSIA/FILIPINAS - O Cardeal Ricardo Vidal, Arcebispo de Cebu,
à Fides: “Bento XVI é um homem humilde, um pai, que sabe escutar e é
um guia seguro”
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - “Estamos muito felizes pelo nosso novo Santo Padre. Temos um novo líder
e estamos certos que será a pessoa justa para guiar a Igreja. Esperemos que nos guie na nossa viagem neste
mundo, que saiba custodiar o depósito da fé e conduzir-nos sobre caminhos onde o Senhor quiser nos levar.” Foi o
que disse à Agência Fides o Cardeal Ricardo Vidal, Arcebispo de Cebu.
O Arcebispo nota: “Bento XVI é uma pessoa muito humilde, e também a definição que deu de si (“trabalhador da
vinha do Senhor”) demonstra isso: ele o pensa realmente. É um teólogo de altíssima qualidade, mas nunca se
dirigiu a nós Cardeais com soberba. Isso nos impressionou muito. É uma pessoa boa, que deu atenção a cada um
de nós e demonstrou também grande capacidade de escuta, nas reuniões que realizamos antes do Conclave. Por
outro lado - continua o Purpurado - nos seus discursos sempre mostrou clareza de idéias e segurança sobre a
direção que a Igreja deveria tomar. Acredito que estas qualidades tenham convencido os cardeais a escolhê-lo”.
“Estamos certos ainda que ajudará a Igreja nas Filipinas, que neste momento enfrenta a questão da pacificação do
país (ainda existem tensões na relação entre o governo e os rebeldes islâmicos do sul) e uma série de propostas de
lei que tramitam no Congresso, contrárias à vida e à família. Rezamos e esperamos que essas leis não sejam
aprovadas.” (PA) (Agência Fides 23/4/2005)
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