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ÁSIA/ÍNDIA - Congresso Missionário em Kerala: os cristãos prontos para
a "nova evangelização"
Palai (Índia) – Os fiéis cristãos estão prontos para serem missionários para a missão ad gentes e para a nova
evangelização: foi o que emergiu do recente Congresso Missionário realizado na diocese de Palai (no Estado de
Kerala, sul da Índia), que reuniu mais de 6.000 sacerdotes, missionários, religiosos e religiosas que trabalham em
mais de 100 países dos cinco continentes. Tomaram parte os máximos líderes católicos da Índia: o Arcebispo de
Mumbai e Presidente da Conferência Episcopal, Card. Oswald Gracias; Card. Telesphore Toppo, Arcebispo de
Ranchi; Card. George Alencherry, Arcebispo Maior da Igreja sírio-malabarense; Núncio Apostólico, Dom
Salvatore Pennacchio, e outros vinte Bispos provenientes de diversas dioceses indianas.
A finalidade do Congresso era reunir os missionários provenientes de todo o mundo e dar a eles um renovado
ímpeto para o anúncio do Evangelho. A diocese de Palai, recordaram os participantes, deu à Igreja 26 Bispos, Ir.
Alfonsa (a primeira santa indiana, canonizada em 2008), o Beato Kunjachan e o Servo de Deus Mathai
Kadalikattil. Na diocese, nasceram quatro congregações religiosas que recordam a obra evangelizadora de S.
Tomás. O Núncio Apostólico na sua mensagem agradeceu à Diocese de Palai "pelo envio de missionários a
diversas partes do mundo", encorajando os missionários, que devem estar preparados para enfrentar os desafios do
mundo contemporâneo e a viver segundo a expectativa de Deus, "a serem testemunhas de Deus pelo bem da
Igreja."
O Cardeal George Alencherry ressaltou que "os missionários são a riqueza de todos", recordando "o trabalho
maravilhoso que estão realizando no nordeste da Índia", mas também na Europa, engajados na nova
evangelização.
O Cardeal Oswald Gracias recordou a importância do diálogo inter-religioso, do trabalho social, "coração da
missão", da necessidade de fazer com que o Evangelho encontre várias culturas, indicando, enfim, as "novas
fronteiras" para a pregação do Evangelho representadas pelos meios de comunicação. (PA-LM) (Agência Fides
9/5/2012)
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