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EUROPA/ESPANHA - PROMOVER O ESPÍRITO MISSIONÁRIO NAS
CRIANÇAS E NOS JOVENS, QUE SÃO A ESPERANÇA DA HUMANIDADE:
INICIATIVAS DAS POM PARA UM VERÃO MISSIONÁRIO
Madri (Agência Fides) – É importante promover entre as crianças e os jovens o espírito missionário a fim que se
formem neles aquelas raízes que os conduzirão a ser os novos missionários do amanhã: “devemos promover este
espírito missionário nas crianças que são a esperança da humanidade”. o afirma mons. Francisco Pérez González,
Bispo de Osma-Soria e Diretor Nacional das Pontifícias Obras missionárias (POM) espanholas, em uma
mensagem para o 160º aniversário da Infância Missionária (150º na Espanha).
Com este objetivo, em algumas dioceses da Espanha, as POM promovem diversas iniciativas para despertar o
espírito missionário entre as crianças e os jovens. Na diocese de Valência, a delegação das Missões em
colaboração com o grupo Missionário “Amigos das missões” organiza um campo escola missionário no mês de
julho em Camarena de la Sierra (Teruel- Espanha) para crianças entre 9 a 14 anos, com o intento de difundir os
ensinamentos da Igreja católica e sensibilizar as crianças sobre problemas e as necessidades que os missionários
devem enfrentar quando chegam no terceiro mundo.
Seguindo o mesmo caminho, as Pontifícias Obras missionárias de Coruña, Arquidiocese de Santiago de
Compostela (Espanha) convocaram jovens e animadores de todo o País e também no exterior, para reunirem-s em
santa cruz, entre 18 e 31 de julho próximos, para um acampamento juvenil missionário. A iniciativa, lançada pela
POM através do movimento CMDE-Jovens do Mundo há 34 anos, viu passar por este acampamento jovens e
dirigentes não apenas provenientes da Espanha, mas também da Bélgica, frança, Canadá e México. O
Acampamento Juvenil missionário quer despertar nos jovens uma consciência missionária universal, e com tal
finalidade, se vale de diversas atividades e testemunhos de missionários e missionárias de diversos continentes, o
slogan deste ano é “Apostemos em uma juventude aberta ao mundo”. (RG) (Agência Fides 10/06/2003 – linhas:
27; palavras: 319)
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