FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ÁFRICA/CAMARÕES - "Propor as vocações na Igreja local": o papel dos
jovens na promoção da formação vocacional
Edea (Agência Fides) – Cerca de noventa jovens aspirantes ao sacerdócio e à vida consagrada da Diocese de Edea
e das dioceses vizinhas de Douala e Iaundé, viveram três dias de oração, estudo e fraternidade, de 13 a 15 de
maio, na sétima edição do Festivoc 2011". A reunião foi organizada e coordenada pelo rogacionista Pe. Philip
Golez, com a ajuda dos seminaristas do propedêutico da casa de Santo Aníbal Maria de França. O evento contou
com a presença de treze congregações religiosas, masculinas e femininas. Durante sete anos a congregação dos
Rogacionistas está empenhada em manter viva a pastoral vocacional nesta diocese atraindo também pessoas de
outras dioceses vizinhas. Segundo a orientação do tema do 48 º Dia Mundial de Oração pelas Vocações - "Propor
as vocações na Igreja local" - os jovens trabalharam com a ajuda de um sacerdote e um professor universitário,
tentando aprofundar os seus conhecimentos sobre o papel da juventude na promoção das vocações. Na noite do
primeiro dia apresentaram um programa cultural com músicas, jogos, desenhos, etc, para explicar aos seus colegas
como eles percebem e sentem o chamado do Senhor em suas vidas. No segundo dia foi realizada uma conferência
sobre o tema do Dia Mundial pelas Vocações e foi realizada a partilha e debate em grupo; na parte da tarde houve
a apresentação de todas as famílias religiosas presentes. A procissão com o Santíssimo Sacramento, adoração e
confissões foram momentos centrais da Vigília de oração pelas vocações. O festival terminou com a solene
celebração da Santa Missa presidida por Dom Jean-Bosco Ntep, Bispo de Edea. Os jovens já marcaram um
encontro no próximo ano para a oitava edição do Festivoc. (SL) (Agência Fides 24/05/2011)
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