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EUROPA/ALEMANHA - O DIA MUNDIAL DA JUVENTUDE É UMA
OPORTUNIDADE EXTRAORDINÁRIA PARA RECONHECER OS SINAIS DOS
TEMPOS E A NOSSA RESPONSABILIDADE DE NOS RENOVAR NA FÉ E
SERMOS IGREJA MISSIONÁRIA: CARTA PASTORAL DOS BISPOS ALEMÃES
PARA O DMJ 2005.
Berlim (Agência Fides) – A Carta Pastoral dos Bispos alemães para o XX Dia Mundial da Juventude, que se
realizará em Colônia, em agosto de 2005, foi lida em todas as Missas do pais, domingo, 11 de fevereiro, festa do
Batismo do Senhor. O tema escolhido é “Viemos para adora-lo” (Mt 2,2). “Com estas palavras dos Reis Magos do
Oriente, o Santo Padre focaliza a atenção, nestes dias, na vocação dos homens a procurar, encontrar e adorar
Cristo” – escrevem os Bispos, convidando todos a alegrar-se com o grande evento. “Durante 10 dias, jovens de 16
a 30 anos compartilharão experiências de fé, aprofundando seu amor por Jesus Cristo; participarão da Santa Missa
e encontrão o perdão, no sacramento da penitência. Se encontrarão, como cristãos de diferentes Pa.
De 11 a 15 de agosto, os jovens serão hóspedes das dioceses alemãs, conhecerão o Paíis e a Igreja local,
cuidarão das pessoas em situação difícil, no Dia do Empenho Social. De 16 a 21 de agosto, os jovens se reunirão
em Colônia para as catequeses, feitas por Bispos de diversos países, para a peregrinação à Catedral e à Via Sacra.
Está programado também um grande Festival cultural jovem. O momento mais importante será a Solene
Concelebração eucarística, presidia pelo Santo Padre, no dia 21 de agosto.
“A preparação deste evento representará uma “largada espiritual” para a nossa Igreja – escrevem os
Bispos. A festa de hoje, do Batismo do Senhor, que marca o início de sua obra pública, nos encoraja: devemos
reconhecer os sinais dos tempos e a nossa responsabilidade em renovar-nos na fé e sermos Igreja missionária. O
caminho para o Dia Mundial da Juventude, nesse sentido, é uma oportunidade extraordinária e uma obrigação. No
Domingo de Ramos de 2004, a Cruz do Dia Mundial da Juventude, juntamente com um ícone da Mãe de Deus,
vão iniciar uma peregrinação pelas Dioceses alemãs, em preparação para o evento de agosto de 2005.
Os Bispos nos convidam a acompanhar a Cruz durante a sua peregrinação, e a nos afeiçoar ao Dia Mundial
da Juventude, fazendo dele um grande tema em bairros e cidades; e a planejar as férias de 2005 de forma que “os
jovens do mundo não encontrem casas e comunidades desertas”. Enfim, os Bispos convidam a hospedar os jovens
sobretudo em residências particulares, e pedem desde já a colaboração de todos, exortando à oração, a fim de que
o Dia Mundial da Juventude seja realmente uma “grande festa da fé”.
O texto integral da Carta dos Bispos, em alemão, está em:
http://www.fides.org/deu/vita_chiesa/germania_120104.html
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