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AMÉRICA/VENEZUELA – Alegria e música na grande festa da missão:
aberto o CAM 4
Maracaibo (Agência Fides) – Com muita alegria e espírito missionário, abriu-se ontem à noite, 26 de novembro, o
Quarto Congresso Missionário Americano (CAM 4) e Nono Congresso Missionário Latino-americana (COMLA
9). A Santa Missa de inauguração foi na praça da Basílica de Nossa Senhora de Chiquinquirá, presidida pelo
Cardeal Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Enviado especial do Santo
Padre Francisco.
Segundo fontes da Agência Fides, mais de 3 mil missionários, cerca de 600 sacerdotes, 100 Bispos e muitos fiéis
de paróquias e comunidades que circundam a cidade de Maracaibo, acolheram, antes da Eucaristia, as relíquias de
Santa Teresa de Lisieux, Padroeira das Missões, que chegaram ao território venezuelano em 28 de outubro para a
celebração deste grande evento.
A Eucaristia foi animada pelo Coral Inter-paroquial da Arquidiocese de Maracaibo, que executou cantos litúrgicos
locais e outras canções universalmente conhecidas, como “Pescador de homens” e "Alma Missionária", que
provocaram grande emoção e tiveram a participação de todos.
Depois da comunhão, tomaram a palavra Dom Diego Padron, Presidente da Conferência Episcopal Venezuelana
(CEV), e alguns representantes políticos da região, que expressaram satisfação pela presença do Delegado do
Papa e agradeceram por Maracaibo ter sido escolhida como sede do CAM 4.
No final da Missa, o grupo musical “Os Chiquinquireños" cantou diversas canções ao som de cuatro, tambores,
Furros e maracas, em honra de Nossa Senhora de Chiquinquirá, Mãe de Deus e Padroeira da região, enquanto o
céu se iluminou com centenas de fogos de artifício. (CE) (Agência Fides, 27/11/2013)
> LINKS
Fotos da celebração de abertura do CAM 4:: http://fidesorg.blogspot.it:
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