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AMÉRICA/BRASIL - JMJ: Encontro fora de programa com os jovens
argentinos e um convite a "se fazerem ouvir"
Rio de Janeiro (Agência Fides) - "Foi como um grande abraço do Papa a todos nós", disse o Bispo Auxiliar de La
Plata, Dom Alberto Germán Bochatey Chaneton, O.S.A comentando o encontro do Papa Bergoglio com os jovens
argentinos e com 30 Bispos na Catedral do Rio de Janeiro realizado em 25 de julho. A Catedral estava lotada de 5
mil fiéis argentinos, enquanto outros 13 mil tiveram que ficar do lado de fora.
Dom Jorge Lozano, Bispo de Gualeguaychú e responsável pela Pastoral Social da Conferência Episcopal da
Argentina, sublinhou que "o testemunho dos jovens são um exemplo de compromisso eclesial" e disse que ficou
comovido também pela perseverança dos jovens argentinos, porque eles esperaram muitas horas debaixo de chuva
para um encontro que não estava no programa. Mas no final, foi como sentir um carinho do Papa aos seus
argentinos".
A nota enviada à Agência Fides informa que de retorno da visita à Comunidade de Varginha, o Papa quis
encontrar a comunidade argentina presente na JMJ. O Santo Padre desejou fortemente esta ocasião única. "Essa
juventude deseja viver e construir uma mundo mais solidário e justo, e está aqui para ouvir as suas palavras",
sublinhou Dom José María Arancedo, Presidente da Conferência Episcopal Argentina, apresentando os jovens ao
Santo Padre.
“Os jovens devem fazer sentir sua voz, devem lutar pelos valores, e os idosos devem falar. Idosos, falem e
transmitam-nos a sabedoria dos povos. Peço com o coração aos idosos do povo argentino que não hesitem em ser
a reserva cultural do nosso povo, que transmitam a justiça, que transmitam a história, que transmitam os valores,
que transmitam a memória do povo", disse o Santo Padre, que depois continuou: “A fé em Jesus Cristo não é uma
brincadeira: é um escândalo! Que Deus se tenha feito um de nós, que tenha morrido na Cruz, é um escândalo. A
Cruz continua a ser escândalo, mas é o único caminho certo, o da Cruz, a Encarnação de Jesus”. (CE) (Agência
Fides, 26/07/2013)
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