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OCENIA/PAPUA NOVA GUINÉ - EVANGELIZAÇÃO COM A MÚSICA: UM
RECITAL SOBRE SÃO FRANCISCO, AUTO-PRODUZIDO PELOS JOVENS, EM
TOUR PELAS DIOCESES DE PAPUA
Vanimo (Agência Fides) – Grande sucesso de Público e boas indicações pela evangelização suscitou o tour
musical do “Francesco Theatre Group” da diocese de Aitape, formado por trinta jovens católicas provenientes de
Nuku, zona pobre da diocese, sob ao cuidado do padre Gianni Gattei e irmã Ana Maria.
O grupo colocou em cena um espetáculo que conta a vida de São Francisco de Assis dando espaço aos trabalhos
de pobreza, obediência, castidade, oração fraterna que empolgaram o público que assistiram a apresentação.
O musical foi completamente auto-produzido pelos jovens, que compuseram as músicas e as palavras dos cantos.
O espetáculo, em inglês, tem 23 canções, entre as quais a belíssima Volta Francisco, que descreve a saudade dos
frades e das irmãs em relação a Francisco e que comoveu profundamente os espectadores. Existem também
danças e coreografias colocadas em cena com competência dos jovens que se empenharam com dedicação à
apresentação teatral. Os trajes foram desenhados por Irmã Ana Maria.
“Os jovens naturalmente não são profissionais da dança ou da recitação, mas aquilo que faltava para a sua
formação lhes deu o Senhor” disse à Agência Fides Pe. Gianni. “ Não imaginava tanto entusiasmo por este
espetáculo. As pessoas realmente compreenderam a mensagem evangélica de São Francisco. Agradecemos o
Bispo de Vanimo, Dom César Bonivento que nos ajudou a realizar este trabalho”.
O musical foi em cena em Vanimo, Madang, Lae e Rabaul, onde nasceu o beato e mártir da Papua Nova Guiné,
Peter To Rot, cuja a vida e experiência de fé será objeto do próximo musical do “Francesco Theatre Group”.(PA)
(Agência Fides 9/5/2003 – linhas: 25; palavras: 283)
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