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ÁSIA/EMIRADOS ÁRABES - Renovação espiritual dos jovens no Ano da Fé,
com "Youcat"
Abu Dhabi (Agência Fides) – No Ano da Fé, os jovens católicos na península arábica aprofundarão a fé e
estudarão seu conteúdo com o "Youcat", o catecismo especial para jovens disponível em inglês e também em
árabe. É o que informa à Agência Fides Dom Camillo Ballin, comboniano, Vigário Apostólico da Arábia do
Norte, explicando como as comunidades locais vivem o Ano da Fé.
A Igreja local tentou dar um impulso principalmente à juventude, através do grande encontro de jovens católicos
da península, realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de 15 a 17 de novembro. “O encontro – explica o
Vigário – foi um momento para reencontrar o impulso da fé. Participaram mais de 2.500 jovens católicos, em
maioria asiáticos (indianos, bengaleses, filipinos, cingaleses que vivem estavelmente na península arábica), mas
também árabes. Os jovens responderam com entusiasmo, aproximando-se de Sacramentos como a Reconciliação
e a Eucaristia". Mais de 600 jovens foram se confessar nos três dias de encontro, e muitos outros foram
“profundamente inspirados e tocados pelos colóquios e catequeses”, enquanto mais de 5.000 pessoas assistiram ao
concerto final do encontro. Dom Ballin nota: "A mensagem final é uma mensagem d alegria, um convite a não ter
medo e a ser uma força para a sociedade, para a Igreja, para o mundo". Dom Paul Hinder, Vigário Apostólico da
Arábia do Sul, intervindo no congresso, exortou os jovens a “acreditar que tudo é possível, baseando-se na
mensagem de Jesus no Evangelho”, recordando a todos os participantes que “têm uma missão a ser cumprida”.
Nos próximos meses, para dar continuidade ao evento, no Anod a Fé, os jovens da península arábica estudarão e
meditarão sobre o conteúdo da fé através do "You Cat", o catecismo criado para eles.
Além disso, o Vigário Apostólico da Arábia do Norte, que tem sede no Kuait, enviou a toda a população católica
de seu território (cerca de 300 mil fiéis) uma Carta Pastoral especial que comenta o “Credo” e que será objeto de
estudo, reflexão e revisão de vida nos encontros realizados durante o Ano da Fé. Em setembro de 2012,
realizou-se no Kuait um especial "Congresso Unitário" da Igreja local, uma espécie de “pequeno sínodo” com
mais de 400 participantes, dedicado ao tema da fé. (PA) (Agência Fides 24/11/2012)
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