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AMÉRICA/PARAGUAI - A Família e o Ano da Fé no centro da 40ª missão na
Argentina
Assunção (Agência Fides) – Conclui-se, depois de 12 dias, a missão pastoral de 33 missionários da Igreja no
Paraguai dirigida a seus compatriotas emigrados em território argentino. Guiados por Dom Claudio Silvero,
Bispo Auxiliar de Encarnación (Paraguai), os missionários trabalharam juntos com a Equipe Paraguaia de
Pastoral na Argentina (E.P.P.A.). Esta atividade missionária se realiza há 40 anos consecutivos, para apoiar
espiritualmente os emigrados na Argentina e levar a eles um anúncio de esperança. Segundo a nota enviada pela
Conferência Episcopal do Paraguai à Agência Fides, este ano a missão quis aprofundar o tema da fé e da família
no contexto do Ano da Fé.
Dom Silvero comentou: "Foi uma graça de Deus para os 33 missionários, dos quais 16 sacerdotes, 10 religiosas e
sete diáconos. O tema fundamental foi a fé e a família. Foi uma experiência muito interessante. O nosso trabalho
pastoral conseguiu alcançar 223 capelas de migrantes paraguaios, em 12 dias, e trabalhamos muito duramente.
Justamente neste Ano da Fé, para a Igreja no Paraguai era necessário fazer este tipo de ato de caridade e de
assistência".
A EPPA nasceu em 1970 com um grupo de jovens, a primeira missão se realizou em 1972. Hoje, está estruturada
em grupos de base presentes em mais de 300 bairros argentinos, onde há emigrados do Paraguai. Equipes estão
ativas em quatro arquidiocese argentinas: Buenos Aires, La Plata, Mercedes-Luján e Rosario. Os seus delegados
estão presentes em 12 dioceses da Argentina (Avellaneda-Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, San Justo,
Laferrere; Moron, Merlo-Moreno, San Martin, San Miguel, Zárate-Campana, e Mar del Plata). (CE) (Agência
Fides, 17/12/2012)
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