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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ - A Igreja na Papua engajada na nova
evangelização
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – “A atenção principal da Igreja na Papua Nova Guiné é para a nova
evangelização”: é o que afirma à Agência Fides, Dom Stephen Joseph Reichert, OFM Cap, Arcebispo de Madang,
na conclusão da visita ad limina dos Bispos da Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão. “Muitas Dioceses da Papua
receberam o dom de uma antiga evangelização: a população cristã cresceu e recebeu uma ótima formação. Hoje,
no novo contexto social e cultural, as oportunidades de transmitir a fé se reduziram e é preciso encontrar novos
caminhos e modalidades para levar o Evangelho às crianças, aos jovens e às famílias” – explica o Arcebispo.
Mons. Reichert nota "uma grande mudança que atravessa nosso país nos campos econômico, social, cultural e
religioso, que se nota, sobretudo, na população juvenil”. Nesta fase de mudanças “há muito que fazer, a Igreja está
engajada em muitos desafios, principalmente na relação com os jovens”. Um dos setores-chave, segundo o
Arcebispo, é a instrução: “a Igreja está muito empenhada, e com nossas escolas, somos os principais protagonistas
da obra de ensino, ao lado do governo. Este é um trabalho difícil e também dispendioso; todavia, o consideramos
determinante para falar e manter vivo o contato com as novas gerações”.
Para praticar sua missão, continua, "a Igreja precisa de novas vocações: hoje ainda precisamos dos missionários
que trouxeram a semente da fé à Papua. É preciso concentrar-se na formação do clero existente e na promoção das
vocações ao sacerdócio e à vida religiosa. Hoje, devido ao contexto em que vivemos, para um jovem que sente o
chamado de Deus é difícil manter a voz interior do espírito, fazê-la crescer, realizar o discernimento necessário
para que o percurso se conclua felizmente". A visita ad limina, conclui o Arcebispo, “nos deu encorajamento,
sustento e escuta de todos os dicastérios e do Santo Padre: por isso, expressamos o nosso profundo
agradecimento". (PA) (Agência Fides 11/6/2012)
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