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ARCEBISPO FISICHELLA: NOVA EVANGELIZAÇÃO, DESAFIO POSITIVO
PARA O HOMEM DE HOJE
2012-10-05 Rádio Vat icana

Cidade do Vaticano (RV) -  As palavras de Bento XVI,  pronunciadas nesta quarta-feira
durante a sua vis i ta ao Santuár io mariano de Loreto,  na região i ta l iana das Marcas, t iveram
ampla repercussão.

"É preciso vol tar  a Deus para que o homem vol te a ser homem", af i rmou o Papa: um convi te
em plena sintonia com as próximas aberturas do Ano da Fé e do Sínodo sobre a Nova
Evangel ização.

Sobre esse úl t imo aspecto,  em part icular,  a Rádio Vat icano pediu um comentár io ao
presidente do Pont i f íc io Conselho para a Promoção da Nova Evangel ização, Dom Rino
Fisichel la.  Eis o que disse:

Dom Rino Fisichella:- "A Nova Evangel ização é o desaf io para a Europa e não somente.  É
um desaf io,  porém, posi t ivo,  porque a Nova Evangel ização signi f ica fazer conhecer ainda
a Igreja a povos, a pessoas que no passado encontraram Jesus Cristo.  Fazer com que
conheçam novamente e fazer com que sintam como uma necessidade, sobretudo num
contexto de grave cr ise e desor ientação, como o contexto em que estamos vivendo."

RV: Portanto, nesse sentido, Loreto, neste momento, assume um papel de grande
importância. . .

Dom Rino Fisichella:- "Não nos esqueçamos que Loreto é,  por antonomásia,  o santuár io
i ta l iano dedicado a Nossa Senhora. Aí está a Casa de Nazaré e se nós pensarmos no
valor que a casa tem – inclusive na cul tura i ta l iana, de modo geral ,  na cul tura Ocidental
– s igni f ica estabi l idade, a casa signi f ica acolhimento,  s igni f ica a famíl ia,  a casa signi f ica
saber olhar para o futuro,  estar protegido. Isto é,  um conjunto de elementos que encontram
uma expl icação e um signi f icado pleno, também à luz do Evangelho."  (RL)
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