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AMÉRICA/PERU - Há 55 anos, uma rádio serve a evangelização
Puno (Agência Fides) – “Rádio Onda Azul” é um meio de comunicação que apóia o trabalho missionário da
Igreja católica na diocese de Puno, no Peru, e se ocupa da promoção da presença da mensagem cristã nos meios
de comunicação social para realizar uma missão de evangelização, principalmente dos mais pobres e
marginalizados. Hoje, observa à Fides a Igreja local, é um instrumento de vital importância. Em 13 de maio de
1958, “Rádio Onda Azul” iniciou suas transmissões oficiais depois que, no dia 6 de fevereiro daquele ano, o
Ministério dos Transportes e das Comunicações havia concedido ao Bispo de Puno a licença para abrir uma
emissora de rádio-difusão sonora educativa em ondas médias e curtas. A diocese de Puno julgava que a Rádio
Onda Azul pudesse contribuir eficazmente para a proclamação do Evangelho, porque o testemunho de Jesus
Cristo é o caminho para a comunhão com os mais fracos. Entre suas atividades principais, a rádio produz
programas informativos que contribuem com o processo de desenvolvimento local. Tornou-se uma referência
fundamental das populações graças às atividades desempenhadas no campo do desenvolvimento humano nos
níveis local, regional e nacional. Como rádio católica, produz também programas educativos nos idiomas aymara,
quechua e castelhano para os povos do norte, centro e sul do departamento de Puno. Oferece ainda programas
musicais e para crianças, com um noticiário específico. Nos Andes, o rádio continua sendo o meio mais difundido
e consegue penetrar em todas as casas, mesmo as mais distantes e mais pobres. Com seus boletins e noticiários, é
também uma das fontes da Agência Fides para atividades e eventos que envolvem os povos da cordilheira andina.
(CE) (Agência Fides, 17/07/2013)
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