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ÁSIA/PAQUISTÃO - Novo plano de evangelização com os meios de
comunicação dedicados à "tutela da vida"
Lahore (Agência Fides) - No novo ano a Igreja no Paquistão relança a evangelização através dos meios de
comunicação, com um plano que incidirá sobre o tema "tutela da vida": foi o que disse à Fides o Pe. Nadeem John
Shaker, secretário da Comissão para as Comunicações Sociais nela Conferência Episcopal do Paquistão e Diretor
da Rádio Veritas em língua urdu.
A Comissão - sob a liderança do novo presidente, Mons. Joseph Arshad, novo Bispo de Faisalabad – elaborou um
plano pastoral para a evangelização no contexto dos meios de comunicação que se inicia a partir da função vital
de "Radio Veritas" em urdu, emissora presente em todo o território nacional. A rádio oferece um serviço de alta
qualidade, acessível, graças à língua, a toda a população paquistanesa, e tem como objetivo envolver sempre mais
as igrejas locais, sensibilizando sobre a missão por meio de novas tecnologias. Em particular, 2014, ressalta o
plano, será dedicado ao tema da "tutela da vida", entendida em todas as suas etapas e circunstâncias: no útero, na
infância e doença. As comunidades locais - nota o plano - serão os principais protagonistas na construção e
produção de programas e na implementação de várias iniciativas específicas de comunicação, tais como
publicações, intervenções em TV, programas radiofônicos, etc. Cada serviço também, prosegue o documento,
"será chamado a evidenciar o ensinamento da FABC (Federação das Conferências Episcopais da Ásia) e as
mensagens do Papa Francisco".
Bdom Joseph Arshad confirmou o total apoio dos bispos em tais iniciativas, garantindo que a Conferência
Episcopal do Paquistão vai continuar a reforçar a missão nos meios de comunicação, especialmente através da
promoção do serviço valioso de "Radio Veritas", que é útil para o bem comum da nação. (PA) (Agência Fides
4/1/2014)
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