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ÁFRICA/GANA - “Gana necessita de uma nova evangelização”, afirmam os
Bispos
Acra (Agência Fides)- Gana necessita de uma “nova evangelização” à luz das transformações sociais que o país
está vivendo. É o que afirma a Conferência Episcopal de Gana no comunicado enviado à Agência Fides no final
do encontro realizado de 8 a 16 de novembro, sobre o tema “A nova evangelização para a transmissão da fé cristã
em Gana”.
“Gana é um país pacífico, emergente no plano econômico, e é uma nação profundamente religiosa”, destacam os
Bispos. Mas não obstante vários aspectos positivos (forte participação dos fiéis às funções religiosas, momentos
de oração em nível nacional, etc...), os Bispos reconhecem a necessidade de uma nova evangelização “porque a
situação social, cultural, econômica e política de Gana está tornando muito difícil o encontro profundo e pessoal
com Jesus Cristo”.
Isso é demonstrado também pelo fato de que estão se perdendo os valores tradicionais nacionais (respeito pelo
outro, especialmente pelos mais fracos, acolhimento do estrangeiro, desprezo pelo latrocínio, etc…).
A própria família tradicional está ameaçada por “modelos de vida familiar que são incompatíveis com o desígnio
e a vontade de Deus.
Um dos desafios mais graves à evangelização é o dinheiro, que – escrevem os Bispos – “ocupou o lugar central de
cada aspecto da nossa vida. O desejo de obter dinheiro imediatamente e com todos os meios está provocando
fortes custos sociais e graves sofrimentos aos pobres. Notamos com tristeza as crescentes desigualdades na nossa
sociedade alimentadas pela corrupção e por outras formas de ilegalidade”.
Por este motivo, uma atenção especial será dada à evangelização no âmbito político, para que os líderes do país
sejam “homens e mulheres de provada integridade, animados por um amor sincero pelo bem-estar do povo que
governam”.
A mensagem se conclui com um forte convite à oração porque a estrada da evangelização começa com o encontro
pessoal com o Senhor. (L.M.) (Agência Fides 19/11/2013)
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