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ÁSIA/MIANMAR - Para o Ano da Fé oração bíblica nas famílias e catecismo
para os jovens
Yangun (Agência Fides) - Encontros bíblicos de oração organizados em famílias; sessões especiais de catecismo
para os jovens, com o uso do subsídio "Youcat"; uma carta pastoral mensal e a oração para o Ano da Fé recitado
no final de cada Massa: são algumas das iniciativas promovidas pela Igreja em Mianmar no Ano da fé.
Segundo a Agência Fides, esta manhã, na Arquidiocese de Yangun, Dom Charles Maung Bo abriu com uma
solene celebração eucarística na Catedral, o Ano da Fé. Uma bandeira branca com o logotipo do Ano da Fé foi
hasteada em frente à Catedral e permanecerá durante todo o ano. Na celebração, que contou com a presença do
clero, religiosos e centenas de leigos, o Arcebispo Bo lembrou o 50º aniversário do Concílio Vaticano II,
definindo o Concílio "uma janela aberta para o futuro". "No Ano da Fé – observou - todo fiel é chamado antes de
tudo a dar graças a Deus pelo dom da fé, a fortalecê-la e compartilhá-la com o próximo, especialmente com
aqueles que são fracos e estão sofrendo, para construir o Reino de Deus". O arcebispo também se deteve sobre o
tema da paz e reconciliação: a nível pessoal, lembrando que o Santo Padre concedeu a indulgência plenária e as
condições para recebê-la; e ao nível social, desejando uma reconciliação plena e definitiva no país, ainda
atravessado por conflitos com as minorias étnicas.
Conforme relatado à Fides por Dom Bo, no Ano da Fé será dada uma atenção especial aos jovens e famílias.
Além disso, as diferentes comunidades religiosas, os movimentos e associações eclesiais fornecerão sessões
especiais de estudo e aprofundamento do "Catecismo da Igreja Católica", enquanto que, durante o ano, serão
celebrados dias especiais dedicados às vocações, aos catequistas e missionários. Os fiéis católicos em Mianmar
são cerca de 690 mil, pouco mais de 1% da população, um total de 50,5 milhões de habitantes. (PA) (Agência
Fides 11/10/2012)
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