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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ - Na festa de S. Francisco de Sales, a
Igreja reflete sobre a bruxaria
Madang (Agência Fides) – “Igreja e meios de comunicação de massa: uma reflexão sobre a bruxaria”: como
comunicado a Fides, este é o tema central da jornada de encontro e debate organizada pela “Comissão para as
Comunicações Sociais”, da Conferência Episcopal de Papua Noé e Ilhas Salomão. O encontro foi marcado para
amanhã, 24 de janeiro, por ocasião da Festa de S. Francisco de Sales, padroeiro de escritores e jornalistas. Para a
Igreja em Papua, a festa é uma ocasião para encontrar-se e confrontar-se com o mundo dos meios de comunicação
e, nesta dialética, os Bispos escolheram uma temática crucial e de grande atualidade: a bruxaria. A aprofundar a
relação entre Igreja, magia e meios de comunicação será o Verbita pe. Franco Zocca SVD, docente no
“Melanesian Institute” de Goroka, que falará e presidirá um debate diante de uma plateia composta por jornalistas
locais, especialistas e profissionais da comunicação, foto-repórteres, líderes da sociedade civil e teólogos.
Segundo pe. Zocca, na luta contra as crenças e as práticas da bruxaria – chaga que aflige a nação – a contribuição
das Igrejas é crucial para levar avante uma mudança autêntica na mentalidade das pessoas e na práxis. Pe. Zocca
também é crítico em relação às Igrejas que, até o momento, afirma, “não conseguiram desarraigar a convicção de
que magia e bruxaria maléfica sejam causa de doenças, desastres naturais e morte”. Em Papua, de fato, até agora
inúmeros líderes cristãos continuam a acreditar na bruxaria, portanto “as Igrejas podem atuar com maior eficácia
ao lado das instituições públicas para desarraigar as crenças esotéricas”. (PA) (Agência Fides 23/1/2014)
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