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EUROPA/FRANÇA - "Com Teresa, amamos a paz": mais de 5 mil jovens em
Lisieux para os encontros missionários
Lisieux (Agência Fides) – Foram cerca de 5.600 os estudantes das escolas superiores (11-13 anos) das capelanias
de oito dioceses de Ile de France, que acompanhados por quase 700 adultos e animadores, responderam também
neste ano ao apelo feito pela Cooperação Missionária da Província, para participarem da peregrinação em Lisieux.
Segundo as informações enviadas pelo Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias na França, Pe.
Pierre-Yves Pecqueux, a peregrinação é articulada a cada ano em cinco grandes encontros, cada um presidido por
um Bispo de Ile de France. Este ano os encontros se realizaram de 19 a 12 de junho sobre o tema “Com Teresa,
amamos a paz”, a fim de chamar os jovens a serem agentes de paz no mundo que tanto precisa. O tema que é
proposto a casa ano quer estimular os jovens a serem autênticos missionários, seguindo o exemplo de Santa
Teresa de Lisieux.
Como no passado, todo encontro é marcado por uma grande e alegre celebração da qual os jovens são fortemente
envolvidos. O dia prossegue com visitas aos lugares teresianos e encontros com as testemunhas missionárias que
os ajudam a descobrir os rostos da missão e ampliar seus horizontes. A peregrinação anual a Lisieux é também
um momento oportuno para que os jovens se abram à partilha: a cada ano eles decidem ajudar financeiramente o
projeto proposto pela Pontifícia Obra da Infância Missionária. Este ano o compromisso de partilha é com as
crianças da África do Sul, Quênia Senegal e Marrocos.
Estes eventos são uma oportunidade real para o despertar dos jovens para a dimensão universal através da
descoberta de um país proposto pela Infância Missionária, além disso enriquece os jovens partindo de suas
experiências. Este evento missionário oferece a eles a oportunidade de ir ao encontro de Jesus Cristo seguindo os
passos de Santa Teresa de Lisieux, padroeira das missões. (SL) (Agência Fides 23/06/2010)
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