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VATICANO - Dia da Infância Missionária - Solidariedade, missão, amor,
evangelização: as crianças protagonistas na vida da Igreja
Cidade do Vaticano (Agência Fides) - Instituída oficialmente em 1950 pelo Papa Pio XII, separadamente do Dia
Mundial das Missões, o Dia da Infância Missionária é celebrado todos os anos em muitas Dioceses de maneiras
diferentes, de acordo com os costumes locais. Durante a Assembleia Geral Anual das Pontifícias Obras
Missionárias (POM), realizada em maio de 2012, Baptistine Ralamboarison, Secretária-Geral da Pontifícia Obra
da Infância Missionária (POIM), reiterou a importância de celebrar este Dia, e acrescentou que nos locais
visitados onde não se conhecia a celebração, as crianças e os animadores a acolheram com entusiasmo. Além
disso, na mesma ocasião, a Secretária, em vista dos 170 anos da Obra Pontifícia, que serão celebrados justamente
este ano, lançou um Concurso de desenho que tem como data limite de apresentação o fim do mês de fevereiro de
2013. "Trata-se de uma ocasião útil para dar ressonância mundial à voz das crianças, utilizando um instrumento
que elas conhecem: lápis, cores e a imaginação", disse Ralamboarison à Agência Fides. "A finalidade do concurso
não é, obviamente, premiar os dons artísticos do vencedor, mas mostrar às crianças que são protagonistas na vida
da Igreja, fazer expressar através do desenho o que significa para elas palavras como solidariedade, missão, amor,
evangelização, enfim, todos os valores que estão resumidos no slogan da Santa Infância ‘As crianças ajudam as
crianças’”. Cada Direção Nacional reagiu do seu modo e estamos aguardando os frutos desse trabalho de
animação, na esperança de que o Dia se torne uma realidade concreta e que as crianças do mundo entendam que a
sociedade dá ouvidos a elas, que, com a guia do Senhor, possam estender pessoalmente as cores na tela da vida”,
concluiu a Secretária-Geral. (AP) (5/1/2013 Agência Fides)
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