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ÁSIA/ÍNDIA - Congresso dos catequistas de Orissa, agentes de
evangelização no Ano da Fé
Bhubaneswar (Agência Fides) – Reiterar e reforçar o papel dos catequistas leigos como agentes da evangelização:
com este objetivo, os Bispos do estado de Orissa convocaram, por ocasião do Ano da Fé, um grande congresso de
catequistas. Como informado à Fides pela Conferência regional dos Bispos de Orissa, o Congresso, organizado
pela Comissão para a catequese, será de 12 a 14 de outubro de 2013 em Cuttack e será “um evento significativo
para apreciar o papel precioso que nossos catequistas desempenham na transmissão da fé e na obra de formação
das consciências”, explica à Agência Fides Dom John Barwa SVD, Arcebispo de Cuttack-Bhubaneswar.
Estima-se a participação de cerca de 400 catequistas provenientes das cinco dioceses de Orissa
(Cuttack-Bhubaneswar, Balasore, Sambalpur, Rourkela e Berhampur), para este evento, o primeiro do gênero. Por
um lado, a Igreja local quer reconhecer e agradecer todos os catequistas leigos engajados no território para
“motivá-los e insistir em sua formação”. Por outro lado, a intenção é “promover a unidade entre os catequistas
leigos que provêm diversos ambientes culturais e linguísticos”, nota o Arcebispo.
O Congresso prevê sessões dedicadas às técnicas, instrumentos, desafios, tendências e métodos de evangelização,
e encontros de compartilha da fé e de experiências. Pe. Francis Kannampuzha, Secretário da Comissão
Catequética regional, refere à Fides que durante o Congresso serão também premiados alguns catequistas leigos
assinalados por suas dioceses por se dedicarem especialmente à obra de evangelização. Em preparação ao
Congresso, cada diocese terá um encontro de todos os catequistas engajados para analisar a situação, os problemas
e as necessidades a serem apresentados no Congresso. (PA) (Agência Fides 16/5/2013)
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