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CONHEÇA O CALENDÁRIO DO ANO DA FÉ
2012-08-09 Rádio Vat icana

C idade do Vaticano (RV) – “Reforçar os al icerces espir i tuais de todas as comunidades” –
este é um dos auspícios do presidente do Pont i f íc io Conselho para a Nova Evangel ização
para o Ano da Fé, que a Igreja Catól ica vai  celebrar entre 11 de outubro próximo e 24 de
novembro de 2013.

Em art igo publ icado no jornal  vat icano “L’Osservatore Romano”,  o Arcebispo Dom Rino
Fisichel la defende que o evento deverá assinalar a “grandeza do crer”  e mostrar ao mundo
“os mot ivos” que estão por t rás da fé em Cristo:  “A fé deve ser repensada e v iv ida” e
não pode se l imi tar  a uma “monótona repet ição de fórmulas ou celebrações”.  Na base de
toda a ação catól ica deve estar a convicção, a escolha consciente,  “sustentada por um
confronto com a verdade sobre a própr ia v ida” – cont inua, concluindo que “saber expl icar
isso permite aos f ié is serem novos evangel izadores num mundo que se transforma”.

Ideal izado pelo Papa Bento XVI para assinalar o 50º aniversár io do Concí l io Vat icano I I
(1962-1965) e relançar o anúncio do Evangelho na sociedade contemporânea, o Ano da Fé
é visto pela Igreja Catól ica como uma oportunidade de levar as pessoas a “encontrarem-
se com a pessoa viva de Jesus Cristo que muda e t ransforma a v ida”.

A pr imeira at iv idade associada ao Ano da Fé será uma edição da in ic iat iva “Pát io dos
Gent ios” em Assis,  I tá l ia,  no dia 6 de outubro.  Com tema “Deus, esse desconhecido”,  o
encontro entre crentes e não crentes antecipará a abertura of ic ia l  do Ano.

Na sequência,  de 7 a 28 de outubro,  haverá a Assembleia Geral  do Sínodo dos Bispos
sobre “Nova evangel ização para a t ransmissão da fé cr istã”.  No dia 11, Bento XVI presidirá
a solene abertura do Ano da Fé na Praça São Pedro,  ao lado dos part ic ipantes do Sínodo
e dos presidentes das Conferências Episcopais de todo o mundo.
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Quinta,  d ia 12 de outubro,  a Igreja de Jesus, no centro de Roma, vai  hospedar uma sessão
cul tural  e art íst ica sobre “A fé de Dante”.  Será apresentado o canto XXIV do Paraíso da
Divina Comédia,  que descreve a prof issão de fé do poeta i ta l iano.

Domingo 21 de outubro,  Bento XVI canonizará seis márt i res e testemunhas da fé:  um
missionár io jesuíta márt i r  em Madagascar;  um catequista le igo,  mart i r izado nas Fi l ip inas;
um padre testemunha da fé na educação dos jovens; uma rel ig iosa que testemunhou a
fé no leprosár io da i lha de Molokai ;  uma outra rel ig iosa, espanhola;  uma le iga indiana
convert ida à fé catól ica;  e uma le iga da Baviera,  testemunha do amor de Cristo no le i to
de sofr imento.

De 20 de dezembro até maio seguinte,  haverá no Castelo Santo Ângelo uma exposição
sobre o Ano da Fé. Em 2013, nos dias 25 e 26 de fevereiro,  em Roma um congresso
internacional  debaterá o tema “São Cir i lo e São Metódio entre os povos eslavos”.

Em 18 de maio,  a v igí l ia de Pentecostes será presidida pelo Papa com a part ic ipação
dos Movimentos eclesiais.  No dia 2 de junho, Corpo de Deus, o Papa presidirá a solene
adoração eucaríst ica e em todo o mundo, nesse mesmo dia,  d ioceses, paróquias e outras
comunidades são convidadas a promover adorações. Em 22 de junho, um grande concerto
na Praça de São Pedro vai  celebrar o Ano da Fé.

Logo depois,  a Jornada Mundial  da Juventude, de 23 a 28 de ju lho,  no Rio de Janeiro,
prevê a part ic ipação do Papa. Dia 29 de setembro, Jornada dos Catequistas,  Bento XVI
recordará 20 anos da publ icação do Catecismo da Igreja Catól ica.

Em 13 de outubro de 2013, o Papa presidirá uma celebração em honra de Nossa Senhora,
com a part ic ipação das associações marianas, e no dia 24 de novembro, está marcada a
celebração conclusiva do Ano da Fé.


