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AMÉRICA/CHILE - No mês missionário, o Chile vive também a "Missão
jovem"
Santiago (Agência Fides) - O Chile vive este ano o mês missionário de outubro de modo particularmente intenso
com a realização da "Missão jovem". "Nós queremos viver este momento enriquecendo a nossa esperança e
caridade, porque é justamente o amor de Cristo que enche os nossos corações e nos impulsiona a evangelizar.
Hoje como ontem, Ele nos envia pelos caminhos do mundo para proclamar o seu Evangelho a todos os povos da
terra (cfr Mt 28, 19)": este é o convite das Pontifícias Obras Missionárias (POM) do Chile.
A nota enviada à Agência Fides prossegue: "Neste mês missionário, o slogan nos recorda que a fé se reforça
doando-a. Além disso, este ano o mês será marcado ainda pelo início do Ano da Fé, que é um convite a recordar
que a fé cresce quando é vivida como experiência de um amor que se recebe e é comunicada como experiência de
graça e de alegria".
"O momento chave será a celebração do Dia Mundial das Missões no domingo, 21 de outubro – prossegue a nota
– em que nos uniremos numa oração especial, mas também num gesto concreto de caridade. A coleta desse dia,
em todas as nossas igrejas e capelas, será completamente destinada para o trabalho missionário da Igreja em todo
o mundo. É a fé que se transforma em caridade que permite às Pontifícias Obras Missionárias, instrumento para a
cooperação na missão universal da Igreja no mundo, de continuar a apoiar o anúncio do Evangelho através de
inúmeros projetos de ajuda ao próximo, de justiça pelos pobres, de possibilidade de instrução e de cuidados
médicos em áreas remotas, tentando lutar contra a pobreza, para a reabilitação dos marginalizados e para apoiar o
desenvolvimento dos povos." (CE) (Agência Fides, 02/10/2012)
> LINKS
Especial para o Mês Missionário DUM 2012:: http://www.omp.cl:
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