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

http://www.fides.org

ÁSIA/PAQUISTÃO - Nascerá no Paquistão o Santuário do “Menino Jesus
de Praga”
Lahore (Agência Fides) – A estátua do “Menino Jesus de Praga” chegou ao Paquistão e a Igreja de Faisalabad, em
Punjab, construirá e intitulará ao Menino Jesus um Santuário que deverá ser um centro de peregrinações para os
fiéis de todo o país. É o que adianta à Agência Fides pe. Emmanuel Parvez, sacerdote católico e pároco da Igreja
de São Paulo Apóstolo em Pansara, na diocese de Faisalabad, em Punjab, que havia pedido ao Santuário de Praga
para ter uma imagem do Menino Jesus para difundir a devoção no país. “Ao lado do Santuário – explica à Fides
pe. Emmaunel – surgirão um pequeno posto de saúde e um centro médico dedicado às crianças, além de uma
escola de ensino fundamental e uma maternal”. O lugar será significativo especialmente para as crianças:
professores e catequistas poderão organizar peregrinações e encontros para promover a missão: “Queremos fazer
dele um centro para difundir, por meio da fé e da pureza das crianças, a paz e o amor de Cristo no Paquistão.
Pedimos ao Menino Jesus de Praga que proteja os filhos do Paquistão de derramamentos de sangue, violências e
morte” – acrescenta o pároco. A imagem do Menino, tão aguardada pela comunidade local (veja Fides
20/12/2012), chegou a Faisalabad através da Nunciatura Apostólica. Na paróquia de Panasara, mais de 200
crianças cristãs e muçulmanas organizaram uma alegre cerimônia de acolhimento, com danças e cantos. Na Santa
Missa de celebração do evento, pe. Parvez frisou que “o Messias e Salvador do mundo chegou entre nós para
trazer a luz”. Entusiasmadas, as crianças prometeram colaborar em difundir a devoção do “Menino Jesus de
Praga” no Paquistão.
“O Paquistão é um país atingido por violência e terrorismo, que causam muitas mortes de inocentes. Rezamos
para que a presença do Menino milagroso traga uma temporada de paz, segurança e harmonia. As crianças e as
famílias muçulmanas estão conosco, apreciam a iniciativa e nos apóiam neste esforço” – conclui pe. Parvez. (PA)
(Agência Fides 22/2/2013)
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