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ÁSIA/FILIPINAS - A Igreja filipina reflete sobre a "nova evangelização"
na Ásia
Manila (Agência Fides) - Com uma grande conferência internacional, dedicada à "nova evangelização" e
anunciada pelo Arcebispo de Manila, Cardeal Luis Antonio Tagle, a Igreja nas Filipinas irá refletir sobre sua
contribuição única no trabalho da "nova evangelização", sobretudo na Ásia. Conforme anunciado num
comunicado enviado à Fides, a conferência, que terá a participação de cerca de 5 mil representantes de dioceses
de todo o país e de outros países asiáticos, se realizará de 16 a 18 de outubro, na Universidade Santo Tomás em
Manila, e se estruturará em três dias intensos, ricos de catequese, laboratórios e debates. "Trata-se do evento
culminante do Ano da Fé na Arquidiocese de Manila", disse o Cardeal Tagle, recordando que "a Igreja nas
Filipinas sempre desempenhou um papel missionário de destaque na Ásia. Por este motivo, convidamos bispos,
sacerdotes e representantes de outras Igrejas da Ásia". Os delegados de Taiwan, Vietnã, Mianmar e Brunei já
confirmaram sua participação.
Segundo o calendário de atividades da conferência, enviado à Fides, o primeiro dia (16 de outubro) é intitulado
"Vinde e vede" (de Jo 1, 39) e se concentra no tema do encontro com Deus. Os canais para encontrar Deus - como
sublinham diferentes laboratórios de debate - são a Palavra de Deus, a oração, os caminhos da beleza e da arte,
mas também "os novos meios de comunicação". O segundo dia (17 de outubro), intitulado "Fica conosco" (Lc 24,
29), se concentra nos lugares de comunhão e renovação da Igreja, tais como: formação integral, liturgia,
responsabilização dos leigos, vida consagrada, serviço aos pobres, família, jovens, ecumenismo e o diálogo
inter-religioso, missão ad gentes.
No dia conclusivo do congresso (18 de outubro), o tema é "Duc in altum" (Lc 5, 4) e se falará especificamente da
missão. O Cardeal Tagle fará uma "lectio magistralis" sobre "A dimensão missionária da evangelização", que será
o ponto de partida no debate de grupos, segundo o âmbito do trabalho pastoral: catequistas e educadores católicos,
leigos e comunidades eclesiais, agentes da Caritas, famílias, pastores e responsáveis de comunidades, consagrados
e juventude. A conferência termina com a celebração da Eucaristia em que os presentes renovarão as promessas
batismais, e farão uma procissão pelas ruas de Manila. Está prevista uma mensagem do Papa Francisco. (PA)
(Agência Fides 9/10/2013)
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