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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ - Emissões nacionais para Rádio Maria na
Papua: uma ajuda à evangelização
Port Moresby (Agência Fides) – Ela já é a rádio católica mais ouvida entre os fiéis e está ganhando ouvintes
também entre os não cristãos: Rádio Maria na Papua Nova Guiné está dando mais um passo, ampliando suas
transmissões para todo o território nacional. Como informa à Fides o Setor de comunicações da Conferência
Episcopal, as novas antenas instaladas consentem ao sinal da emissora chegar a toda a população do país, o que
alegra os bispos, o clero e os fiéis leigos, que encontram na Rádio Maria uma fiel companheira para aprofundar
sua fé. Rádio Maria da Papua colabora com outras emissoras de rádio diocesanas, com base num acordo de
partilha de conteúdos e de grade de transmissão. As estações locais transmitem alguns programas próprios e
outros realizados pela Rádio Maria, segundo um esquema que prevê orações, catequeses e aprofundamento dos
valores humanos. Na Papua Nova Guiné, as estações de rádio católicas ajudam enormemente a evangelização e
representam um válido apoio para abordar questões sociais, explicando aos fiéis que a fé católica é uma
mensagem de esperança, de paz, de consolo e de amor. A Rádio Maria foi convidada ao país pela Conferência
Episcopal da Papua Nova Guiné e das Ilhas Salomão em 2005 e começou suas transmissões em 2007. Rádio
Maria da Papua é uma das cerca de sessenta emissoras que formam em todo o mundo a “família mundial da Rádio
Maria”. Seu único objetivo é evangelizar. Não passa publicidade e as estações dependem inteiramente das
doações de ouvintes, indivíduos ou organizações. (PA) (Agência Fides 14/12/2013)
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