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ÁSIA - Bispos asiáticos na Terra Santa para “Voltar às Origens” no Ano da
Fé
Jerusalém (Agência Fides) – Voltar às origens e repensar na evangelização com uma peregrinação à Terra Santa,
no Ano da Fé. Com este espírito, 120 bispos asiáticos viveram de 6 a 12 de novembro, uma peregrinação
denominada "Asian Bishops Convivence". Organizada pelo Caminho Néo-catecumenal, reuniu na "Domus
Galileae", no Monte das Beatitudes, cerca de 70 Prelados da Índia e outros 50 de países como Minmar, Filipinas,
Malásia, Sri Lanka, Paquistão, China e outras nações asiáticas. Participaram também alguns padres, religiosos e
leigos que acompanharam os Pastores em uma viagem que “foi uma profunda experiência de comunidade,
fraternidade, compartilha da Palavra de Deus e da vivência de cada um de nós” – conta à Agência Fides John
Barwa, Arcebispo indiano de Cuttack-Bhubaneswar, recém-retornado à Índia.
A peregrinação reforça as ligações entre os Pastores das Igrejas asiáticas - nota o Arcebispo, um fator muito
importante no Ano da Fé e para acentuar a emergência da Nova Evangelização na Ásia. O evento foi uma útil
reflexão às vésperas da Assembleia da Federação das Conferências Episcopais da Ásia, a se realizar no Vietnã, em
dezembro próximo, abordando os desafios da evangelização na Ásia. Na Terra Santa, os Bispos se interrogaram
sobre “como transmitir aos povos e às culturas asiáticas o dom da Verdade e levar a oração gloriosa da Salvação e
da Ressurreição de Jesus Cristo", pedindo ao Espírito Santo “luz para encontrar novos modos para anunciar o
Evangelho em nosso tempo”. “O sentido final da peregrinação e do que será possível trazer às nossas dioceses –
conclui o Arcebispo à Fides – é uma forma e uma experiência concreta de proclamar e viver a Palavra de Deus”.
(PA) (Agência Fides 13/11/2012)
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