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AMÉRICA/VENEZUELA - Novas estratégias e novas tecnologias para a
animação missionária nos países da região Andina
Maracaibo (Agência Fides) - De 27 de agosto a 1° de setembro, realizou-se em Maracaibo, na Venezuela, o III
Encontro das Pontifícias Obras Missionárias (POM) dos países da região Andina. O objetivo deste encontro
periódico foi fornecer um fórum de intercâmbio e reflexão sobre as atividades de animação missionária realizadas
por cada Direção nacional, para incrementar e interligar os serviços das POM nesta região. Segundo informações
enviadas à Agência Fides, dentre os participantes do encontro estavam os Diretores nacionais de Equador, Peru e
Venezuela, e os representantes das POM de Colômbia e Equador.
O encontro teve início com a celebração Eucarística presidida pelo padre Luis Briceno, Responsável da Infância
Missionária na Venezuela, seguido pelo primeiro momento de formação com Padre Victor Livori, Diretor
nacional das POM no Peru, que destacou alguns aspectos importantes para a atividade missionária da Igreja à luz
do Concílio Vaticano II e do Ano da Fé, evidenciando o chamado à Nova Evangelização.
No espaço reservado às Direções Nacionais para compartilhar o trabalho realizado no ano 2011/2012, foram
destacadas diversas atividades: as escolas missionárias, o Congresso missionário nacional, os encontros
missionários de verão para jovens, a campanha missionária do mês de outubro, o percurso de preparação para o
CAM 4 (Quarto Congresso Missionário Americano).
Em seguida, foi ressaltada a importância de utilizar os modernos instrumentos tecnológicos na animação
missionária: sites, materiais audiovisuais, opúsculos, manifestos, revistas, brochuras, etc. Dentre as prioridades
indicadas pelos participantes na conclusão dos trabalhos, estão o empenho em preparar o CAM 4 a se realizar em
Maracaibo em 2013, para torná-lo “um processo e não um evento”; usufruir de todos os instrumentos no campo
tecnológico para a animação missionária, sem perder a essência do processo de evangelização; promover
atividades de animação missionária nas diversas Igrejas locais, para divulgar as Pontifícias Obras Missionárias.
(CE) (Agência Fides, 05/09/2012)
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