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AMÉRICA/MÉXICO - Congresso Missionário das POM seguindo em todo o
mundo pela internet
Tepatitlán de Morelos (Agência Fides) - Foi realizada na Diocese de San Juan de los Lagos, México, a oitava
edição do Congresso Diocesano da Infância e Adolescência Missionária (VIII CODIAM), que teve como slogan:
"Adolescentes e crianças missionárias, com alegria partilhamos a nossa fé". A impressionante festa missionária foi
realizada de 8 a 10 de fevereiro, na bela cidade de Tepatitlán de Morelos, Jalisco.
Esta cidade, conhecida como a "Perla de los Altos de Jalisco", acolheu mas 2.048 crianças e jovens que vieram
das 86 paróquias que compõem a diocese, e que por mais de três meses foram preparados e formados para esta
celebração missionária.
Segundo uma nota enviada à Fides pelas POM do México, não foi um Congresso como os outros, porque durante
a realização do VIII CODIAM, as Pontifícias Obras Missionárias do México, através do site
www.ompemexico.org.mx conseguiram transmitir o evento que foi seguido por 27. 549 pessoas de todo o mundo,
em mais de 454 cidades de 49 países, incluindo os EUA, Canadá, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador,
Guatemala, Argentina, bem como a Espanha, Itália, França, Polônia, Alemanha, Japão, Filipinas, China e Coreia
do Sul, Senegal e Zâmbia.
O Congresso não teria sido possível sem a participação dos leigos, especialmente das famílias que receberam as
mais de 2.000 crianças, de toda a equipe de 130 jovens que formavam o grupo organizacional, alojamento e
animação. Temos de reconhecer também a colaboração de todo o presbitério da Diocese de San Juan de los
Lagos, que trabalhou na promoção do evento missionário. (CE) (Agência Fides, 13/02/2013)
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