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ÁSIA/PAQUISTÃO - Uma exposição sobre a história da Igreja em Punjab
para os 125 anos da Arquidiocese de Lahore
Lahore (Agência Fides) - Uma fotografia vale mais que mil palavras: com esse espírito, a Arquidiocese de Lahore,
no 125º aniversário de sua criação, inaugurou uma mostra fotográfica que através de 300 imagens, repercorre a
história da Igreja local. As imagens lembram os missionários, religiosas, catequistas, professores e leigos que
desempenharam um papel importante na vida da Igreja, na província de Punjab, da qual Lahore é a capital. "Como
cristãos somos uma minoria no Paquistão e, às vezes somos perseguidos, mas fizemos um grande progresso,
visível a partir de fotos de casas paroquiais, bispos, conventos, casas de formação, seminários, escolas e outras
instituições", comentou a irmã Marie Cecil, Superiora Provincial da Congregação de Jesus e Maria, inaugurando a
exposição em 15 de novembro. A Congregação de Jesus e Maria é a mais antiga no subcontinente indiano, tendo
chegado ao território em 1856, mesmo antes do nascimento da diocese, confirmada em 1886.
A exposição, graças ao trabalho do Pe. Francis Nadeem OFM Cap, se encontra no salão da Escola Santo Antonio
e foi realizada com o apoio de muitos jovens católicos. "O objetivo é a evangelização: as novas gerações,
conhecendo a história, são estimuladas a continuar esta missão", comentou Pe. Nadeem à Fides. Pe. Andrew
Nisari, Vigário Geral da Arquidiocese de Lahore, em discurso de inauguração, diante de uma plateia de 800
sacerdotes, religiosas, catequistas, professores e estudantes das escolas, lembrou "os sacrifícios preciosas feitos
em todos esses 125 anos", convidando todos a "assumir a responsabilidade de continuar o trabalho de construção
do Reino de Deus em Punjab". Por ocasião da exposição, foi realizada ontem, 16 de novembro, uma vigília de
oração ecumênica e uma missa será celebrada hoje, 17 de novembro. No final da celebração, haverá a entrega de
prêmios e reconhecimentos a vários sacerdotes, religiosas, professores, agentes de pastorais que desempenharam
por mais de 25 anos seu ministério pastoral na Arquidiocese. (PA- IB) (Agência Fides 17/11/2012)

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

