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AMÉRICA/PERU - “Compartilha a sua fé... e também o teu pão”: mês
missionário no âmbito do Ano da Fé
Lima (Agência Fides) – “A Igreja não é uma organização de assistência, uma empresa, uma ONG, mas uma
comunidade de pessoas animadas pela ação do Espírito Santo, que viveram e vivem o prodígio do encontro com
Jesus Cristo e desejam compartilhar esta experiência de profunda alegria, partilhar a Mensagem de salvação que o
Senhor nos trouxe. É justamente o Espírito Santo que guia a Igreja neste caminho”. Com estas palavras da
Mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões 2013, as Pontifícias Obras Missionárias (POM) do
Peru motivaram o compromisso das comunidades católicas do país em viver o mês missionário no contexto do
Ano da Fé.
O rico programa das POM, enviado à Agência Fides, propõe um plano detalhado para as 4 semanas do mês
missionário: a primeira semana é dedicada à “Oração missionária”, porque a missão é a contemplação como ação,
e no Peru é muito apreciada a oração do Terço Missionário. A segunda semana, “o sacrifício missionário”,
convida a visitar e acompanhar os doentes e a rezar juntos pelos missionários. A terceira semana, da “Cooperação
missionária”, seguindo o slogan do mês “Compartilha a tua Fé... e também o seu pão”, propõe a contribuição
concreta com as missões, porque “a fé sem caridade não dá frutos” (Porta Fidei, 14). A quarta semana convida a
promover as vocações missionárias. Paróquias, movimentos, grupos de jovens nas universidades e nas escolas
organizaram-se para promover o mês missionário e lançar várias iniciativas com o apoio das POM e das dioceses
em todo o país, como se pode ver nos muitos testemunhos apresentados no site das POM. É preciso também
assinalar a preparação do IV Congresso Missionário Americano - IX Congresso Missionário Latino-americano
(CAM4-COMLA9), a competição para construir um Terço missionário que envolveu milhares de jovens das
escolas católicas e a “Expo-Misionaria”, mostra das Congregações religiosas missionárias que envolveu um
grande número de Congregações presentes no território peruano.
(CE) (Agência Fides, 04/10/2013)
> LINKS
Site das POM no Peru:: http://omp-peru.org/:
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