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AMÉRICA/CHILE - “Do coração de Aparecida, viver como discípulos
missionários”: mil jovens no Primeiro Congresso nacional da juventude
católica
Concepcion (Agência Fides) – Jovens católicos de todo o Chile chegaram a Concepcion para participar do
Primeiro Congresso nacional da juventude católica, de 23 a 27 de janeiro. A partir das 6h de ontem, 23 de janeiro,
o Ginásio esportivo do município de Concepcion acolheu delegações de jovens que viajaram várias horas,
provenientes de Temuco, Valdivia, Los Angeles, Antofagasta, Valparaiso, La Serena, San Felipe, Iquique, Punta
Arenas, Calama, Rancagua, Osorno e Villarrica, e outros. Com eles, estavam também representantes de
movimentos apostólicos, delegados pastorais da instrução superior e das Comissões pastorais de diversas
realidades eclesiásticas.
“Na história da Pastoral Juvenil do Chile nenhum evento precedente reuniu tantos jovens (cerca de mil) para
compartilhar, escutar juntos e formular percursos para o futuro da Igreja, encarnada no testemunho da juventude
católica” – consta na nota enviada pela Conferência Episcopal do Chile à Agência Fides, que informa sobre as
primeiras impressões dos membros da "Vicaria de la Esperanza Joven", um dos grupos que organizaram o evento.
“O que conta no Congresso nacional dos jovens católicos, com cerca de mil delegados em representação de
muitos outros jovens, não são os números, mas o coração da identidade católica, onde está impresso o amor do
Pai, oferecido a todos, sem distinção” – afirma a nota, que se encerra com as seguintes palavras: “Do coração de
Aparecida, viveremos uma grande oportunidade para nos renovarmos, como Igreja e como discípulos
missionários. Para fazê-lo, veremos a realidade juvenil como um dom e deveremos responder ao desafio proposto
pelo slogan que ha orientou os passos da Missão Jovens: “Para que os jovens, em Jesus, tenham vida em
abundância”. (CE) (Agência Fides, 24/01/2013)
> LINKS
Para acompanhar o Congresso na internet:: http://www.iglesiaenmision.cl:
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