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ÁSIA/PAQUISTÃO - Ano da fé: o catecismo para as crianças chega na rede
Karachi (Agência Fides) - A novidade tecnológica aplicada à evangelização: no Ano da Fé, em que a catequese é
um dos alicerces do novo empenho das Igrejas locais, no Paquistão as escolas dominicais de catecismo para
crianças desembarcaram na rede. Na arquidiocese de Karachi, graças ao esforço do Diretor nacional da Catequese,
pe. Saleh Diego, foi lançado um novo site (http://cssmk.org) que permite utilizar o conteúdo visual e multimídia
na catequese das crianças. O conteúdo, de competência do escritório catequético nacional, está acessível na rede e
portanto, à disposição de todas as paróquias da Diocese de Karachi e também de outras Dioceses do Paquistão.
Como informado à Fides, pe. Diego apresentou a inovação a todos os catequistas e professores, explicando que
“era necessário responder aos desafios da comunicação neste Ano da Fé, segundo as orientações do Papa: a mídia
e as novas tecnologias ajudam a cobrir as distâncias e nos consentem abrir um novo capítulo para evangelizar as
crianças, com o auxílio da Internet”. Até ontem, os instrumentos didáticos usados em catequeses eram teatro, arte,
canto, jogos: hoje, a estes meios se somam as novas tecnologias audiovisuais, “para nos adequar anos tempos”.
Entre outras coisas, 70% dos professores e dos catequistas são jovens e estudantes, observa o Diretor. Assim, será
fácil introduzir a catequese com as novas tecnologias. Pe. Diego sublinha à Fides o compromisso voluntário dos
jovens cristãos no serviço de catequese com crianças e jovens. Somente na arquidiocese de Karachi, existem 716
professores voluntários, que beneficiam mais de 11 mil crianças matriculadas em 125 escolas dominicais. Os
professores são preparados com um percurso de formação psicológica e didática. (PA) (Agência Fides 31/1/2013)
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