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ÁFRICA/BURUNDI - Encerrado o fórum dos jovens burundineses em
comunhão com a 26a Jornada Mundial da Juventude
Bujumbura (Agência Fides) – Em comunhão com os jovens do mundo reunidos em Madri ao redor do Papa para
celebrar a 26a Jornada Mundial da Juventude, a Comissão Episcopal do Apostolado dos Leigos organizou o 5o
Fórum da Juventude, que se realizou na Diocese de Bubanza, de 17 a 21 de agosto.
Segundo uma nota recebida pela Agência Fides, mais de 1450 jovens de todas as Dioceses do Burundi
participaram do evento. Durante o Fórum, os jovens refletiram com os Bispos sobre diversos temas: o
aprofundamento do tema da Jornada Mundial da Juventude (“Enraizados em Cristo, firmes na fé”); o ensinamento
da paz e as reconciliações no Burundi”; “o significado da Cruz para os jovens e o papel da Virgem Maria na
história da salvação”; “os desafios da evangelização dos jovens, hoje” e “a identidade dos movimentos de ação
católica”.
A Diocese de Bubanza foi escolhida para acolher o Fórum dos Jovens porque acolheu por um ano a cruz dos
jovens do Burundi que em 31 de agosto de 2011 será transmitida aos jovens da Arquidiocese de Gitega. A cruz
dos jovens é transferida de uma Diocese a outra para permitir que todos os fiéis a venerem.
A Missa de encerramento foi celebrada em 21 de agosto, presidida por Dom Jean Ntagwarara, Bispo de Bubanza,
com diversos sacerdotes que acompanharam os participantes. A Missa foi precedida por uma procissão de 2 km
na qual os jovens, levando a cruz, rezaram e cantaram as maravilhas do Senhor. Em sua homilia e na mensagem
final, o Bispo de Bubanza agradeceu a Conferência Episcopal por ter escolhido sua Diocese para sediar o evento.
Em seguida, agradeceu as famílias cristãs de Bubanza pela acolhida e a generosidade com as quais receberam os
jovens provenientes de outras Dioceses. Dom Ntagwarara exortou os jovens a serem o sal da terra e a luz do
mundo, oferecendo um bom testemunho a seus coetâneos.
Participaram da Missa diversas autoridades civis, entre as quais o Presidente do Senado e o Ministro da
Juventude, Esporte e Cultura. Todos expressaram seu apreço pelo empenho da Igreja ao promover a pastoral
juvenil.
(L.M.) (Agência Fides 22/8/2011)
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