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ÁFRICA/SENEGAL - Os 8 mil missionários de Dacar empenhados em levar
a todos os lugares “a alegria do Evangelho”
Dacar (Agência Fides) – Cerca de 8 mil crianças e jovens da Arquidiocese de Dacar se encontraram no sinal da
alegria do Evangelho e da Missão, domingo 12 de janeiro, festa do Batismo de Jesus, no Santuário nacional de
Popenguine. Como destaca pe. Bruno Favero, OMI, Diretor nacional das Pontifícias Obras Missionárias (POM),
na sua mensagem à Agência Fides, a peregrinação dos jovens missionários é organizada há sete anos pela
Comissão diocesana das POM da Arquidiocese de Dacar, da qual é responsável pe. Joseph Toure, vigário
episcopal para a região urbana de Dacar, e está se tornado o momento importante e alegre de toda a pastoral da
infância.
“O tema fortemente missionário, inspirado na exortação apostólica do Papa Francisco ‘Evangelii gaudium’, foi
acolhido com alegria pelos jovens, que se empenharam em ser, em seu contexto de vida, missionários de Jesus,
habilitados pelo Batismo a levar a alegria do Evangelho a suas comunidades, famílias e escolas”, destaca pe.
Favero.
Pe. Alfred Waly Sarr, Reitor do seminário maior Libermann de Sebikotane, que presidiu a celebração eucarística,
soube capturar a atenção dos jovens, instaurando com eles um diálogo aberto e os convidou a viver na alegria do
Evangelho e a levar esta alegria a todos. Diante desta “Igreja do amanhã”, constituída por crianças, foi elevada a
voz contra os maus-tratos da infância e a sua exploração. Com um gesto simbólico, alguns adultos pediram perdão
aos menores por todas as malvadezas de que foram alvo. “Aos 8 mil menores de Dacar – conclui pe. Favero - é
preciso acrescentar outros milhares de jovens que neste período viveram a festa da Infância Missionária em suas
dioceses: uma Igreja em caminho com a alegria do Evangelho!” (SL) (Agência Fides 16/01/2014)
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