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EUROPA/ESPANHA - Um vídeo na internet explica a crianças e jovens o
que é ser missionário
Madri (Agência Fides) - "O que dá o missionário" é o título de um vídeo de desenhos animados cujo objetivo é
explicar às crianças o que significa ser missionário. As Pontifícias Obras Missionárias (POM) da Espanha
prepararam este vídeo, além de outros materiais, por ocasião do Dia da Infância Missionária, que se celebra na
Espanha domingo, 27 de janeiro. Para esta ocasião, um Santa Missa será celebrada na Escola Santíssimo
Sacramento em Madrid, e irá ao ar na TV espanhola (La 2).
Em nota enviada à Agência Fides pelas POM da Espanha, Pe. Anastasio Gil, Diretor Nacional das POM, explica o
significado do vídeo: “É uma peça atemporal, para que as crianças e adolescentes, além dos adultos, possam ver
que o amor pelos mais carentes é a ocasião para descobrir a vocação missionária e a fonte da felicidade; e assim,
podê-la transmitir a outros”.
O filme, apresentado na rede desde o dia 21 de janeiro, fala de um jovem que mora em uma grande cidade. No
início, o protagonista sai de um shopping center carregado de sacolas e pacotes recém-comprados. No caminho
para casa, encontra alguns pobres que lhe pedem ajuda, mas ele continua a caminhar, sem olhar para eles. Sua
atitude muda quando passa diante de um refeitório e vê o trabalho da paróquia em favor dos pobres. Começa
então da dar tudo o que tinha comprado de presente, até ficar de bolsos vazios. Quando acaba tudo, ele começa a
levitar, como se estivesse voando. Chega às nuvens e de lá, vê uma aldeia africana e descobre a sua vocação: ir e
ajudar os carentes, levando a Boa Nova. Uma voz encerra o vídeo: “Se quer ser realmente feliz, dê tudo o que
tem. Mas se o que quer é realmente levitar, até voar, você deve doar-se completamente, como missionário”. (CE)
(Agência Fides, 26/01/2013)
> LINKS
Para ver o vídeo na Internet, visite:: http://youtu.be/jgGxHOgj4Xs:
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