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Católicos que promovem aborto não podem receber
Comunhão, reitera o Cardeal Burke

O Prefeito explicou que a sanção de negar a Comunhão a uma pessoa que dissente
publicamente dos ensinamentos da Igreja procura "evitar que a pessoa cometa um sacrilégio.
Em outras palavras, evitar que receba o Sacramento indignamente, já que a santidade do
Sacramento mesmo exige estar em estado de graça para receber o Corpo e o Sangue de
Cristo".
"É desalentador que alguns membros da Igreja digam que não entendem isto ou que digam
que de alguma maneira existe um atenuante para alguém que, embora esteja pública e
obstinadamente em pecado grave, possa receber a Santa Comunhão", disse o Cardeal.
"Esta resposta por parte de muitos membros da Igreja provém da experiência de viver em uma
sociedade que está completamente secularizada, e a idéia que está gravada a fogo –o
pensamento centrado em Deus que marcou a disciplina da Igreja– não a entendem facilmente
os que são bombardeados cada dia com uma espécie de aproximação sem Deus ao mundo e
a muitas questões. É por isso que eu busco não me desanimar para continuar proclamando a
mensagem em uma forma que as pessoas possam entender".
O Cardeal pediu aos bispos que neste tema não deixem sozinhos os seus sacerdotes diante
dos católicos que defendem ou promovem o aborto: "para mim, não foi fácil confrontar esta
questão diante de alguns políticos católicos. E tive alguns sacerdotes que falaram comigo e me
contaram como é difícil quando eles têm indivíduos em suas paróquias que estão em uma
situação de pecado público e grave… então, eles voltam o olhar para o Bispo para serem
animados e inspirados para enfrentar esta situação".
Por isso, "quando um bispo adota medidas pastorais apropriadas sobre este tema, também
está ajudando a muitos outros bispos, e também os sacerdotes".
O Cardeal Burke insistiu ainda que é necessário pregar esta mensagem "a tempo e fora de
tempo, tanto se ela for calidamente recebida como quando não é recebida, ou é recebe
resistência ou é criticada".
Para ouvir as declarações do Cardeal (em inglês) pode ingressar
em: http://212.77.9.15/audiomp3/00236048.MP3
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