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ÁSIA/TAIWAN - Os agentes de pastoral juvenil da Ásia oriental discutem
"Jovens e Nova Evangelização"
Tai Pei (Agência Fides) - "Jovens e Nova Evangelização" foi o tema do Encontro anual dos agentes de Pastoral
Juvenil da Ásia oriental da FABC (Federation of Asian Bishops' Conferences), que se realizou de 3 a 6 de outubro
no Santuário do Divino Amor da diocese de Tai Chung. Segundo refere Catholic Weekly, da Arquidiocese de Tai
Pei, os agentes de pastoral juvenil provenientes de Hong Kong, Macau, China continental, Japão, Mongólia e
diversas diocese de Taiwan, compartilharam a situação da pastoral juvenil na Ásia oriental, os eventos eclesiais
para os jovens de caráter internacional e a evangelização dos jovens. Os trabalhos foram moderados por Dom
Thomas Chung, Bispo de Kiayi (Taiwan), responsável pelo Grupo de Evangelização da Conferência Episcopal
Regional de Taiwan, e por Dom Rolando J. Tirona, OCD, Bispo da Prelazia de Infanta (Filipinas), Diretor do
Departamento Leigos e Família da FABC. No seu discurso, intitulado "trabalho pastoral com os jovens e
evangelização", Dom Tirona exortou todos a sensibilizar os jovens acerca de sua identidade cristã, ou melhor,
católica; a despertar a consciência da espiritualidade e da vida interior; a reconhecer o valor do Cristianismo na
Ásia; a promover a abertura e a confiança no Senhor. Dom Chung depois encorajou os jovens a acompanharem
seus coetâneos de hoje a construírem fundamentos sólidos para o futuro da Igreja. Durante os quatro dias de
análises e de compartilha, os participantes do encontro, também através de workshops e filmes (origem e
desenvolvimento da Conferência Episcopal Asiática), puderam traçar uma visão completa da missão de
evangelização e da pastoral juvenil da área. (NZ) (Agência Fides 2012/10/25)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

