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AMÉRICA/BRASIL - JMJ: sucesso da Semana Missionária e, em especial,
dos encontros sobre a paz
Petrópolis (Agência Fides) – Foram cerca de 1.800 os jovens provenientes de El Salvador, Guatemala, Filipinas,
Venezuela e Colômbia que visitaram a paróquia de Guapimirim, na diocese de Petrópolis, no Estado do Rio de
Janeiro, e participaram ativamente da Semana Missionária, que mobilizou toda a Igreja brasileira. A Semana
Missionária (veja Fides 19/07/2013) foi o evento de preparação à Jornada Mundial da Juventude, que tem início
oficialmente esta terça-feira, 23 de julho, com a presença do Papa Francisco.
Segundo as informações enviadas à Agência Fides, somente da Guatemala chegaram mais de 400 jovens para
participar da Semana Missionária: jovens que se prepararam durante um ano com retiros, peregrinações locais,
cursos de formação e outras atividades. Da Colômbia chegaram 900 jovens, mas a delegação completa conta mais
de 2.500. Aqueles que chegaram antes, participaram da Semana Missionária para trocar experiências com outras
Igrejas locais.
Os relatórios dessas delegações, enviados a suas comunidades de proveniência, destacam o grande acolhimento
das famílias brasileiras. A Semana Missionária teve grande sucesso seja pelo número de participantes, seja pela
qualidade dos eventos organizados nas várias dioceses envolvidas.
Segundo os testemunhos enviados a Fides, os jovens destacaram em especial a importância de um dos eventos: O
"Mini curso para os Agentes de Paz". Tratou-se de um ciclo de conferências realizadas na sede da prefeitura de
Porto de Pedras, a fim de promover uma profunda reflexão sobre a cultura da violência, apresentar os motivos da
origem da violência e destacar a urgência de colocar fim a esta situação, buscando novos comportamentos de
grupo para agir pacificamente a cada dia e se tornar, assim, propagadores de uma cultura de paz.
Além das delegações provenientes de outros países, a Semana Missionária envolveu milhares de jovens brasileiros
de várias dioceses. (CE) (Agência Fides, 22/07/2013)
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