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ÁSIA/ÍNDIA - MAIS DE 10.000 DELEGADOS DE DIVERSOS PAÍSES DA
ÁSIA, DE 9 A 16 DE AGOSTO, EM BENGALA PARA A “JMJ ASIÁTICA”. IR.
NIRMALA FALARÁ AOS JOVENS DE MADRE TERESA
Bengala (Agência Fides) – Tudo pronto em Bengala para o terceiro Asian Youth Meeting, apelidado pelos
organizadores e pelos jovens de “Jornada Mundial da Juventude Asiática”. O evento, intitulado “Os jovens da
Ásia pela paz”, ocorrerá na capital do estado de Kernataka ( Índia meridional) de 9 a 16 de agosto de 2003, e é
promovido pela Conferência Episcopal da Índia em colaboração com a Federação das Conferências Episcopais da
Ásia (FABC). “A participação está indo para além de nossas expectativas: esperamos mais de 10.000 jovens,
representando diversos Países da Ásia. Conformaram a participação as delegações de Paquistão, Bangladesh,
Nepal, Sri Lanka, Laos, Camboja, Mongólia, Coréia, Japão, Mação, Malásia, Indonésia, Filipinas e naturalmente,
uma ampla representação de todas as dioceses da índia”, explica à Agência Fides Bendict Jaikumar, responsável
pelas comunicações do Asian Youth Meeting, “e o número de adesões continua a crescer”.
O evento terá um relevo particular para a Igreja asiática: à celebração inaugural estarão presentes: S.E. Dom
Pedro Lopez Quintana, Núncio Apostólico na Índia; Dom Cyril Baselios, Presidente da Conferência Episcopal
Indiana; Dom Martinus Situmorang da Indonésia, Presidente da Comissão para os Jovens da FABC. Convidada de
honra será a religiosa Ir. Nirmala Joshi, Superiora Geral das Missionárias da caridade que falará sobre o tema
“Madre Teresa e os jovens”.
Em Bengala, os organizadores e os numerosos jovens locais estão armando tendas e provendo lugares para
hospedagem, manifestos e cenografia. A grande cruz de bambu que girou em peregrinação as dioceses indianas
em preparação para a JMJ asiática, se prepara para chegar á cidade indiana que acolherá o encontro.
São jovens evangelizando jovens. Na diocese de Diphu, no nordeste da índia, a Comissão pela Pastoral da
Juventude, dirigida por Pe. Tom Mangattuhazhe, organizou uma missão para os jovens das áreas rurais, com
iniciativas de diálogo e grupos de debate, “para abrir as suas vidas a um desenvolvimento integral, sociocultural e
espiritual, à luz do Evangelho”, explicou para a Agência Fides.
“O encontro será uma festa de cores, raças e culturas, de jovens unidos pelo mesmo espírito: a busca e o amor por
Cristo”, comenta à Agência Fides Pe. Peter Chung Chi-Kin, Diretor do centro de pastoral juvenil da diocese de
Mação, que se apresenta para acompanhar à Índia uma delegação de jovens chineses. “Preparamos este evento
com encontros mensais, a parir do início de 2003. os jovens estão entusiasmados e já experimentam esta
experiência de comunhão e partilha com os outros jovens da Ásia. Será para eles uma grande oportunidade de
apertura à outras culturas diversas e conhecer os amplos horizontes da missão da Igreja”.
Os delegados debaterão sobre qual pode ser o contributo dos jovens da Ásia para a reconciliação interna de
diversos Países asiáticos abalados por guerras, conflitos étnicos e civis, desordens sociais, para criar uma autêntica
cultura de paz a nível local e global.
Deste grande encontro, participarão não apenas jovens católicos, mas também convidados de outras religiões, de
maneira a alargar o mais possível o discurso da paz, envolvendo budistas, hinduístas e muçulmanos, de cultos
tradicionais. as diversas sessões e os seminários de aprofundarão os quatro pilares da paz, indicados pela Encíclica
“Pacem in Terris” (Verdade, Justiça, Amor e Liberdade), considerados em diversos níveis: individual,
comunitário, nacional, universal. As discussões abrangerão também questões de ordem prática, que dizem
respeito á realidade dos jovens: globalização, luta contra o terrorismo, Aids, uso de drogas e álcool, desequilíbrios
ecológicos, desocupação, fundamentalismo, consumismo, crise de valores.
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