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ÁSIA/EMIRADOS ÁRABES UNIDOS - Ano da Fé na Península Arábica:
encontro de jovens católicos do Oriente Médio
Abu Dhabi (Agência Fides) – Mais de mil e quinhentos jovens católicos se encontrarão em Abu Dhabi, nos
Emirados Árabes Unidos, de 15 a 17 de novembro, para três dias de reflexão e oração. No centro da "Arabia
Catholic Youth Conference" (ACYC), evento que se encontra em sua segunda edição, está o Ano da Fé e seu
significado para os jovens católicos dessa região. O tema do encontro, extraído do Evangelho de Marcos, é "Tudo
é possível para aquele que crê" (Mc 9, 23). A conferência é promovida pelos Vicariatos Apostólicos do norte e do
sul da Península Arábica e como referido à Fides pela Igreja local, se realizará na Catedral de São José em Abu
Dhabi. Quem presidirá a assembleia será Dom Paul Hinder, Vigário Apostólico do sul da Península Arábica, e
Dom Camillo Ballin, Vigário Apostólico do norte da Península Arábica. "As sessões da conferência – refere uma
nota enviada à Fides – pretendem responder às questões de fé emergentes entre os jovens católicos da região".
Dentre os relatores o jovem Matt Fradd da Austrália, o sacerdote católico estadunidense Pe. Stan Fortuna, fr.
George Gabriel, das Filipinas, conhecido como "o Pregador em Blue Jeans", e Pe. Michael Ssenfuma, de Uganda.
No final da conferência haverá um concerto intitulado "ReJOYce", com músicos cristãos de fama internacional:
um encontro na Península Arábica que prevê um público de mais de 5.000 pessoas. Os jovens católicos residentes
nos dois Vicariatos Apostólicos da Arábia são principalmente imigrantes provenientes de várias nações do mundo
(Filipinas, Índia, Paquistão, Sri Lanka, Síria, Líbano e nações africanas) que se encontram na Península Arábica
por motivo de trabalho. Apresentando o encontro, Dom Paul Hinder, explicou à Fides: "O futuro de uma
comunidade está nos jovens. Através de nossa conferência de jovens da Península Arábica, pretendemos
fortalecer a fé de nossos jovens que muitas vezes não podem participar de encontros como a Jornada Mundial da
Juventude". Dom Camillo Ballin acrescenta: "Esperamos que a ACYC possa dar aos jovens do Oriente Médio a
oportunidade de se reunirem e experimentarem a alegria de viver a sua fé. Os jovens de nossos territórios são
muitas vezes isolados em sua experiência de fé por causa das circunstâncias da região em que vivem. Queremos
responder às muitas perguntas que eles têm sobre a fé" – destacou. A primeira Conferência de Jovens Católicos da
Península Arábica realizou-se em novembro de 2009, na Igreja de Santa Maria, em Dubai, nos Emirados Árabes
Unidos. (PA) (Agência Fides 7/11/2012)
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