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ÁSIA/CINGAPURA - A “JMJ social” dos cristãos batistas, em comunhão
com o Papa no Rio
Cingapura (Agência Fides) – Enquanto o Papa está no Rio de Janeiro com jovens católicos de todo o mundo para
a Jornada Mundial da Juventude, do outro lado da terra, os jovens cristãos da Igreja Batista se encontram em
Cingapura para a XVI Conferência Mundial que levou mais de 2.000 jovens à pequena nação asiática. Como
afirma uma nota do Conselho Mundial das Igrejas (CMI), recebida pela Fides, o evento está em plena comunhão e
sintonia com a JMJ do Rio de Janeiro, sobretudo porque os temas centrais da assembleia são “a justiça e a paz” e a
contribuição que as novas gerações podem dar neste campo. O evento, organizado pela “Aliança Batista Mundial”
(BWA) e pelo CMI, deu aos jovens a oportunidade de “um encontro espiritual com Cristo vivo, através de um
culto vibrante, da proclamação da Escritura, da formação e da partilha de experiências”, explica a nota. E foi
marcado por uma abordagem definida como “social”, em que os jovens foram convidados a usar capilarmente as
novas tecnologias e redes sociais. As idéias e orações expressas foram imediatamente partilhadas com outros
jovens no mundo por meio de Facebook e Twitter.
Em um dos numerosos seminários, intitulado “Por que a paz? De quem é a justiça?”, os jovens Batistas reiteraram
que “é necessário empenhar-se pela justiça e a paz”. O encontro dos jovens foi uma preparação para a Assembleia
Geral do CMI, que será de 30 de outubro a 8 de novembro em Busan, na Coreia do Sul, com o tema “Deus na
vida, levados à justiça e à paz”. Os jovens cristãos Batistas deram um “testemunho significativo de alegria” com
diversas atividades que lhes ensinaram como engajar-se eficazmente na vida de suas comunidades. “O amor, a
ajuda e a solidariedade com as pessoas ao nosso redor são parte dos esforços das Igrejas rumo à justiça e à paz”,
reiterou. (PA) (Agência Fides 26/7/2013)
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