FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AMÉRICA/CANADÁ - “A HERANÇA DA JMJ CONTINUA A DESENVOLVER-SE,
NÃO APENAS ENTRE OS JOVENS” – MENSAGEM DO PRESIDENTE DA
CONFERÊNCIA EPISCOPAL
UM ANO APÓS A JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE DE TORONTO
Ottawa (Agência Fides) – Um ano atrás, em julho de 2002, o Papa João Paulo II convocou os jovens de todo o
mundo em Toronto “para fazer experiência de um forte senso de fé, fraternidade e empenho por ocasião da XVII
Jornada Mundial da Juventude. E eles vieram, jovens de todas as partes do mundo...Milhares de jovens foram
profundamentes tocados por este grande evento”. Há um ano da jornada Mundial da juventude 2002, o Presidente
da Conferência Episcopal Canadense. S. Ecia Dom Jacques Berthelet, Bispo de Saint Jean Longueli, em sua
mensagem pela ocasião, destaca que “em todo o Canadá a herança da Jornada Mundial da juventude continua a
crescer nas pessoas, não apenas jovens, mas homens e mulheres de todas as idades. Além do acontecimento
espetacular que reuniu centenas de milhares de jovens em Toronto, permanece a experiência discreta da
transformação interior e da experiência pessoal que está no coração do Evangelho. este fogo não pode ser
apagado. Um ano depois, a juventude do mundo, e em particular os nossos jovens canadenses, são ainda
convidados a abrir-se à radicalidade do Evangelho que é o sal da terra e a luz do mundo”.
Também o Pe. Thomas Roisa, que foi o responsável organizador da Jornada Mundial da Juventude de Toronto
2002, lembra com clareza o evento, e sobretudo a tempestade de vento e de chuva que na manhã de domingo, 28
de julho, caiu sobre os jovens reunidos em Downsview Park, fazendo voar qualquer coisa – livros, folhas de
cantos, as toalhas do altar, cadeiras. “Para mim e para muitos, aquele era o vento de Pentecoste de que sentimos
falar nos Atos dos Apóstolos. Em meio a esta violenta tempestade, as nações da terra – ao menos 172 – se uniram
entorno a Pedro naquela manhã de julho”. Uma outra imagem evocada por Pe. Rosica diz respeito a cerca de 400
operadores de meios de comunicação social de todo o mundo que chegaram em Toronto, comparados á narrativa
evangélica de Zaqueu: “ subiram sobre as árvores para ver. Quando centenas de milhares de jovens discípulos
marcharam, um após o outro, os curiosos desceram das árvores para tomar parte da grande peregrinação”. Em um
mundo cheio de medo e terror, a Jornada mundial da juventude apresentou uma visão alternativa do mundo, “de
uma beleza tocante”: alguém falou de um momento extraordinário na história canadense. “Rezo para que o vento
potente de Pentecoste continue a soprar na Igreja do Canadá – conclui Pe. Rosica. Sopre de um oceano a outro, e a
outro ainda, levando a seu pleno florescimento uma Igreja que nasceu de novo em 28 de julho de 2002”.
(S.L) (Agência Fides 23/07/2003 – linhas: 36; palavras: 468)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

