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AMÉRICA/CHILE - Cem mil jovens na peregrinação de Santa Teresa de Los
Andes: "Vocês devem ter orgulho de ser cristãos" disse o Arcebispo de
Santiago
Santiago (Agência Fides) – Mais de cem mil pessoas, sobretudo jovens, participaram no sábado dia 20 de outubro,
de uma peregrinação ao Santuário de Santa Teresa de Los Andes, no Chile, percorrendo 27 quilômetros de
Chacabuco até o Santuário da Carmelita. Trata-se da 22ª edição desse evento que se concluiu com a celebração
eucarística presidida pelo Arcebispo de Santiago, Dom Ricardo Ezzati Andrello, que disse aos jovens que a Igreja
confia neles para construir um Chile mais fraterno. "Vocês devem ter orgulho de ser cristãos. Essa é a Igreja que
Cristo quer. Somente Cristo dá significado profundo e verdadeiro ao ser humano. Devemos ser um povo do
coração aberto, que cresce somente se isso acontece junto com os outros. Somente assim, o desenvolvimento terá
um rosto humano" – disse o Arcebispo durante a homilia.
Uma nota enviada à Agência Fides sublinha que o arcebispo convidou os fiéis a viverem este Ano da Fé
engajados na "Missão Jovem" (veja Fides 2/10/2012). Desde as 4 da manhã até a hora da missa, as 17h, mais de
mil voluntários marcaram o percurso para os peregrinos, enquanto centenas de policiais fechavam a rodovia 57
para permitir a passagem de cem mil jovens. A peregrinação anual ao Santuário de Santa Teresa de Los Andes é
um dos eventos nacionais que conta com uma grande participação juvenil. Durante o caminho foram feitas 12
etapas para refletir, rezar e cantar. Foram tocantes os momentos de silêncio durante os quais os peregrinos
caminhavam em silêncio profundo, cada um levando um cruz colorida com uma intenção de oração. "Estou aqui
por causa de meus estudos", "Por causa dos Mapuches", "Gostaria de estudar na universidade", "Rezo para que no
Chile tenha mais justiça", "Porque desejo manifestar a minha fé católica publicamente" foram algumas das
respostas dadas pelos jovens que participaram da peregrinação, interrogados pelo motivo de sua presença. (CE)
(Agência Fides, 22/10/2012)
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