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ÁSIA/TERRA SANTA - Domingo, 29 de janeiro, se rezará em 2500 cidades
do mundo pela paz na Terra Santa
Roma (Agência Fides) – Os habitantes de cerca de 2500 cidades de todo o mundo rezarão pela paz na Terra de
Jesus no domingo, 29 de janeiro. De fato, se realizará nesta data a IV Jornada internacional de intercessão pela
paz na Terra Santa, uma iniciativa de oração nascida a partir do desejo de algumas associações católicas juvenis,
em comunhão com o Patriarcado latino de Jerusalém e com a Custódia da Terra Santa. A Jornada será precedida
pela "Semana de Oração extraordinária de todas as Igrejas para a Reconciliação, a Unidade e a Paz", que se
realizará na igreja copta-ortodoxa de Jerusalém na tarde de 28 de janeiro.
Desde sua primeira edição, a Jornada envolveu inúmeros jovens nos momentos de adoração eucarística nas igrejas
dos cinco continentes: a elas, em especial, se dirigiu o Cardeal Peter Turkson, Presidente do Pontifício Conselho
da Justiça e da Paz, em sua mensagem para esta ocasião: "Os jovens são e podem ser um recurso para a paz se
vivem sua liberdade em relação com o verdadeiro, o bem e com Deus. Somente assim, depositam raízes profundas
no seu compromisso pela justiça e a paz. (...) O período da juventude é o período da vida em que se olha com
entusiasmo aos grandes valores que hoje, infelizmente, parecem estar fortemente enfraquecidos: a verdade, a
liberdade, a justiça, o amor e a fraternidade". Para aderir a esta iniciativa, é preciso inserir na Celebração
Eucarística de 29 de janeiro uma oração especial pela Terra Santa, ou promover um momento de adoração
eucarística no final da Santa Missa. O horário da celebração, o nome da igreja ou do grupo de oração e a cidade
devem ser comunicados via e-mail ao endereço ufficiostampa@papaboys.it.
A Jornada será inaugurada com uma celebração que se realizará em 29 de janeiro às 5h, horário italiano, no
Calvário de Jerusalém. O Custódio da Terra Santa, Fr. Pierbattista Pizzaballa, destacou que se trata de "um evento
que enriquece este mês de reflexão sobre o Dom que acabamos de receber, e nos convida a superar toda divisão
graças a Deus, que nos dá a Vitória por meio do Senhor nosso Jesus Cristo (tema da Semana de oração pela
Unidade dos Cristãos)". (SL) (Agência Fides 27/01/2012)
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