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EUROPA/ESPANHA - "Missão Madri" para renovar a fé dos fiéis e levá-los
para a missão aos distantes
Madri (Agência Fides) - A Arquidiocese de Madrid dará início no final deste mês, a uma missão que procura
"renovar a fé" de todos os fiéis incentivando-os ao compromisso missionário para alcançar as pessoas distantes da
Igreja. O Cardeal Arcebispo de Madri, Antonio Maria Rouco Varela, apresentou em 11 de setembro, a "Missão
Madri 2012-2013", como uma resposta ao apelo feito pelo Papa Bento XVI, no ano passado, no final da Jornada
Mundial da Juventude (JMJ) celebrada na capital espanhola. Em 30 de setembro, com o slogan "Servos e
testemunhas da verdade", a Igreja em Madri dará início a implementação deste plano pastoral, que, segundo o
Cardeal Rouco Varela, é "particularmente importante nestes tempos difíceis de crise de fé e espiritualidade".
Na nota enviada à Agência Fides pela Arquidiocese de Madri, o Cardeal sublinha que um dos "princípios
orientadores" da missão é a "confissão de fé" que os missionários se sentem chamados a testemunhar, depois a
evangelização e a "conversão das almas, mentes e corações". Para o Bispo Auxiliar de Madri e Coordenador Geral
da missão, Dom César Franco, trata-se de uma "ação extraordinária", destinada a "renovar" o trabalho
missionário, por vezes, "esquecido". A missão terá como pontos de referência principais as paróquias, para que
"aqueles que não receberam o chamado de Cristo possam recebê-lo, aqueles que estão longe se aproximem, e
todos os cristãos consigam viver conscientemente sua vocação missionária".
O Plano Pastoral da missão inclui atividades nas escolas, universidades e outros centros educacionais, bem como
cursos para catequistas, peregrinação à Catedral, atividades missionárias nas paróquias e a preparação dos jovens
para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) no Rio de Janeiro, em 2013. (CE) (Agência Fides, 12/09/2012)
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