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EUROPA/ITÁLIA - «Vamos diminuir as distâncias!» - Têm início as
Semanas solidárias 2004 promovidas pelo Centro Missionário Pime de
Milão, que envolverão 6.000 estudantes
Milão (Agência Fides) - A presença sempre mais maciça de estrangeiros na Itália obriga os italianos a se
confrontarem sempre mais com outros povos e culturas. Para as novas gerações, o desafio de uma formação
multicultural é inadiável, tanto é verdade que nas creches de Milão - por exemplo - uma criança em cada quatro é
filho de pais provenientes do exterior. Nesta obra de sensibilização educativa, o PIME (Pontifício Instituto das
Missões Exteriores) está empenhado há muito tempo com uma série de propostas do Centro missionário de Milão
para as escolas de ensino fundamental e médio da cidade e da região. Os percursos didáticos promovidos pelos
animadores do instituto, em colaboração com os professores, convergem em um projeto final denominado
“Semanas solidárias”.
As Semanas solidárias representam para os jovens uma ocasião de festa, que conclui um itinerário de um ano de
educação à mundialidade e da intercultura. Por duas semanas, de 4 a 14 de maio, a cada dia, no Centro
missionário Pime de Milão, 600 jovens participarão desta festa, para divertimento e aprendizado, graças a uma
mistura de encontros, testemunhos diretos, laboratórios práticos, mostras e atividades criativas, instrumentos com
os quais se defende o patrimônio humano e espiritual do PIME.
O projeto das Semanas solidárias prossegue já faz cinco anos, com um resultado muito positivo: o número de
participantes dos encontros passou dos 600 jovens na primeira edição para os 6 mil de 2004. O tema deste ano é
«Vamos diminuir as distâncias», e insere-se no âmbito do Pime no setor educacional. A convivência com o outro
deve ser vivida através do reconhecimento, a compreensão, e portanto, a tolerância. As distâncias não devem ser
anuladas, mas diminuídas: este é o slogan de uma manifestação que faz votos para um futuro onde as fronteiras e
os confins entre os povos não se tornem barreiras, mas estradas de encontro entre as pessoas, rostos e histórias de
vida. (S.L.) (Agência Fides 6/5/2004)
Para mais informações: progettoscuole@pimemilano.com
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