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ÁSIA/PAQUISTÃO - Dia da Infância Missionária no Paquistão: júbilo,
entusiasmo e oração dos jovens, “arautos de esperança, paz e
reconciliação”
Multan (Agência Fides) - Uma festa entusiasta de cantos, danças e oração: assim foi celebrado no dia 1° de
fevereiro passado o Dia da Infância Missionária na diocese de Multan, no norte do Paquistão. Os jovens das
escolas e as paróquias da diocese viveram o dia com alegria e com a consciência de seu papel na missão e na
evangelização da Igreja no Paquistão.
Na Paróquia do Redentor, em Multan, com a colaboração de numerosos catequistas, professores e animadores
missionários, o Departamento das Pontifícias Obras Missionárias do Paquistão organizou um dia de encontro
intitulado “Os jovens: arautos de esperança, paz e reconciliação”.
O dia começou com a celebração da Santa Missa, animada por cantos e gestos de centenas de crianças presentes
junto com seus professores. O encontro teve continuidade com momentos de festa e com a apresentação de peças
teatrais, musicais e artísticas, realizadas pelos jovens das diversas escolas e paróquias. Por meio das diversas
formas artísticas, eles expressaram a mensagem de Jesus, uma mensagem de paz, amor e harmonia.
O Bispo de Multan, Dom Andrew Francis, presente no encontro, expressou grande apreço e alegria e
cumprimentou os organizadores, pais, catequistas e professores, e dirigiu palavras de encorajamento a todos os
jovens. O dia conclui-se com um momento de oração, durante o qual as crianças acenderam tochas e cantaram um
hino de paz.
No Dia dedicado à Infância Missionária, Dom Francis também visitou a paróquia de Razabad, pequeno vilarejo
perto de Multan, onde vivem cerca de 300 famílias católicas, animadas por grande zelo missionário. O Bispo, que
foi acolhido pelas crianças com presentes e flores, celebrou uma Eucaristia e agradeceu ao pároco e aos
catequistas. Dom Francis, feliz pela celebração, doou dinheiro à paróquia para a construção de uma nova Igreja.
(PA) (Agência Fides 10/2/2003)
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