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ÁSIA/JAPÃO - SACERDOTES REUNIDOS EM EQUIPES PARA TORNAR MAIS
EFICAZ O SERVIÇO PASTORAL E FORMAR JOVENS E LEIGOS
Yokohama (Agência Fides) &#8211; Para melhorar o serviço pastoral ocorre formar equipes: assim pensaram os
párocos da diocese de Yokohama, que propuseram ao bispo uma espécie de &#8220;administração
comum&#8221; das paróquias que se encontram nos diversos vicariatos da Arquidiocese.
O sistema aprovado ad experimentum pelo bispo local, Dom Umemura Mesahiro, prevê que, de acordo com as
competências adquiridas, os párocos formem grupos que se ocuparão de harmonizar a pastoral das diversas
apróquias. A particularidade desta iniciativa é que foram os sacerdotes quem a propôs, apresentando-a ao bispo.
Em 2000, Dom Umemura Masahiro havia publicado a Carta Pastoral &#8220;Em direção a uma Igreja em
comunhão&#8221;, em que afirmava que &#8220;a Igreja se constrói com a contribuição de muitas pessoas que
t~em diversos talentos e compartilham muitas graças&#8221;. No texto, o Bispo destaca que do ponto de vista da
&#8220;comunhão&#8221;, o &#8220;sistema atual, com um sacerdote por paróquia, vem melhorado&#8221;.
Além do problema de algumas igrejas sem pastor que exigiam soluções diversas, como pode ser esta de construir
novas comunidades, que cuidem de um certo número de paróquias e estações missionárias.
Cada grupo de sacerdotes, explicou Pe. Michael Gualitier, pároco da Igreja de Shizuoka, procura formar leigos e
jovens que possam tornar-se protagonistas da pastoral da igreja no território. por isso, foram iniciados cursos de
catequese, teologia e Sagrada escritura, aos quais tomaram parte mais de 100 pessoas.
A experiência de grupo, comentou Pe. Gualtier, &#8220;reforçou os laços entre os sacerdotes, que compartilham
a própria fé em Cristo, e teve também um benéfico influxo sobre os fiéis leigos, despertando neles o sentido de
comunhão e responsabilidade&#8221;.
(PA) (Agência Fides 27/06/2003 &#8211; linhas: 24; palavras: 279)
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