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ÁSIA/CINGAPURA - Evangelizar com a mídia: a iniciativa dos jovens de
Cingapura depois da JMJ
Cingapura (Agência Fides) – A experiência da JMJ como fonte para renovar a missão: este foi o intento dos
jovens de Cingapura, na conclusão da inesquecível Jornada Mundial da Juventude de Madri. Os 200 jovens de
Cingapura que celebraram com imensa alegria e intensidade espiritual, as jornadas da JMJ de Madri não viveram
o evento como “uma experiência exclusiva deles”, mas a compartilharam com toda a comunidade católica. As
redes sociais e as novas tecnologias facilitaram a troca de conteúdo, estórias e emoções com outros jovens
presentes em suas Dioceses e com todos os outros fiéis.
Os jovens de Cingapura também organizaram uma iniciativa de “evangelização por meio da mídia”, produzindo
um vídeo – que circula em todas as comunidades e está sendo difundido na Internet – inserido no youtube e nas
redes sociais – que narra como foi vivida a preparação para a JMJ e principalmente, oferecendo quesitos de
reflexão a seus coetâneos. Respondendo à questão: “Para você, quem é Jesus?”, os jovens católicos afirmam: “é o
meu melhor amigo, “é o meu rock”, “é a luz da minha vida”, “é a minha casa”, manifestando a alegria de viver e
de celebrar os valores da fé cristã. O vídeo foi realizado pela "Walk on water" (“Caminha sobre as águas”),
produtora energética e criativa formada por um grupo de jovens católicos que desejam difundir no mundo a
Palavra de Deus.
O vídeo, enviado à Agência Fides pelo Escritório de comunicações da Arquidiocese, se encerra com uma
vídeo-mensagem do Arcebispo Nicholas Chia aos jovens de Cingapura, que afirma: “Queridos jovens, vocês e eu
recebemos o dom da fé. Nossa vida se desenvolve em uma tríplice relação entre eu mesmo, deus e os irmãos. Por
isso, Jesus disse: amem Deus com todo o coração, as metas, as forças e o próximo como a si mesmos. Vocês são o
futuro da Igreja e tem uma grande missão a realizar. Que o Senhor os abençoe e os guie pelos caminhos da vida”.
(PA) (Agência Fides 22/8/2011)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

