FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ - Jovens e Ano da Fé: o Evangelho para
dizer “Não” a drogas, álcool e sexo irresponsável
Port Moresby (Agência Fides) – O Ano da Fé é, para os jovens de Papua Nova Guiné, "uma poderosa
oportunidade e um convite a redescobrir o Evangelho para dizer ‘Não’ a drogas, ao consumo de álcool, à
libertinagem e à irresponsabilidade no campo sexual": é o que afirma, numa mensagem enviada à Agência Fides,
pe. Shanthi Puthussery, PIME, Coordenador nacional da Pastoral Juvenil da Conferência Episcopal de Papua
Nova Guiné.
Pe. Shanti se detém sobre a chamada "geração perdida", ou seja, a faixa de jovens entre os 15 e os 20 anos que, no
contexto de Papua, vive relevantes problemáticas sociais: "Muitos desses jovens sofrem as consequências e estão
quase destruídos pelo uso da droga, da pornografia, das relações sexuais desordenadas, pelo consumo
descontrolado de álcool. Não estou certo de que as autoridades civis tenham plena consciência da gravidade
desses problemas, mas, como Igreja Católica, creio que temos a responsabilidade de promover atividades de
formação integral para os jovens. O Ano da Fé deve ser acompanhado com a ação social e a transformação da
sociedade".
"Caso contrário - prossegue pe. Shanti –, as práticas de fé permanecem vazias e não preenchem o vazio na
sociedade e nas relações interpessoais. Devemos ajudar os jovens a levarem a sério os nossos ensinamentos, a fim
de mudar suas vidas: o que hoje é muito difícil para eles".
O sacerdote vive continuamente em estreito contato com os jovens. Depois de uma recente experiência de
formação e oração com os jovens na comunidade de Kavieng, pe. Shanti afirma: "Foi uma luta terrível. Pareciam
que tinham crescido sem vida de oração. A participação à oração e às liturgias era somente uma rotina. Os jovens
expressaram o desejo de que as paróquias organizem programas específicos de oração, de meditação da Palavra de
Deus, de estudos do Catecismo da Igreja Católica". Essa, conclui, será a orientação fundamental da Pastoral
juvenil em Papua no Ano da Fé. (PA) (Agência Fides 11/10/2012)
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