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ANO DA FÉ SERÁ RICO DE EVENTOS VISANDO REFORÇAR A FÉ DOS
CRISTÃOS - CONSULTE O PROGRAMA TORNADO PUBLICO HOJE E
VISÍVEL NO SITE: WWW.ANNUSFIDEI.VA
2012-06-21 Rádio Vat icana

Foi apresentado esta manhã na Sala de Imprensa da Santa Sé, o "Ano da Fé" que
decorrerá de 11 de Outubro deste ano a 24 de Novembro de 2013. Intervieram D. Rino
Fisichel la,  Presidente do Conselho Pont i f íc io para a Promoção da Nova Evangel ização e
D. Graham Bel l ,  sub-secretar io do mesmo Conselho.

Com este Ano da Fé, pretende-se susci tar  em todos os crentes a aspiração a professar
plenamente a própr ia fé e com renovada convicção, conf iança e esperança. Deseja-se
também que o testemunho de vida dos crentes cresça na sua credibi l idade. Este Ano de
Fé – disse ainda D. Fis ichel la -  insere-se no amplo contexto de cr ise general izada que
envolve também a fé dos cr istãos, apanhados na espiral  de secular ismo que, em nome da
autonomia indiv idual  professa a independência em relação a qualquer autor idade revelada
e faz do própr io programa o de viver “no mundo como se Deus não exist isse” .  Então o
Ano da Fé será uma ocasião para redescobr i r  os conteúdos da fé professada, celebrada,
viv ida e pregada; uma ocasião para intensi f icar as celebração da fé na l i turgia e de modo
part icular na Eucar ist ia.

Na conferência de imprensa foram apresentados o símbolo do Ano da Fé, o calendár io dos
eventos e o s i te:  www.annusf idei .va,  consul tável  a part i r  de qualquer disposi t ivos móvel
e tablet .

D. Fis ichel la anunciou também com alegr ia que a Congregação para o Cul to Div ino e a
Discipl ina dos Sacramentos aprovou o formulár io de uma missa especial  “Para a Nova
Evangel ização”.  O calendár io prevê entre os outros,  a missa de abertura na Praça de São
Pedro a 11 de Outubro próximo, a canonização de seis márt i res da fé a 21 de Outubro e a
tradic ional  celebração ecuménica na Basí l ica de São Paulo fora de Muros a 25 de Janeiro
de 2013 e diversos eventos endereçados part icularmente aos jovens, etc.
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Para mais pormenores consul te o s i te acima refer ido.


