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AMÉRICA/EQUADOR - RUMO AO SEGUNDO CONGRESSO MISSIONÁRIO
AMERICANO (CAM 2) – A INTENSA ATIVIDADE DE PREPARAÇÃO EM NÍVEL
DIOCESANO E NACIONAL CULMINOU COM O ENVIO “AD GENTES” DE UM
JOVEM MISSIONÁRIO COMBONIANO
Quito (Agência Fides) – “Vocês são os representantes das Igrejas particulares e são os arautos da vida da nossa
Igreja no Equador”, disse o Pe. Timoteo Lehane SVD, Diretor Nacional das Pontifícias Obras Missionárias do
Equador, na abertura do “PRÉ-CAM NACIONAL”, que se realizou de 28 a 31 de outubro passado. Em nota que
chegou à Agência Fides, Pe.Timoteo explicou o trabalho de animação organizado conjuntamente pelas Pontifícias
Obras Missionárias e pelo Departamento das Missões da Conferência Episcopal do Equador (CEMINA), em
preparação ao grande evento missionário em Cidade da Guatemala (CAM 2).
Para iniciar o trabalho de animação – escreve Pe. Timoteo – “reproduzimos 1000 exemplares do Instrumento de
trabalho do CAM 2 e 2000 pôsteres promocionais do Congresso. Este material foi distribuído nas 23
circunscrições eclesiásticas, por meio dos Diretores diocesanos das POM e das equipes missionárias diocesanas”.
Durante o caminho de preparação, foram realizados vários programas transmitidos pelas rádios locais. O
programa semanal “A tua vida é missão”, de uma hora de duração, foi trasmitido pela Rádio Católica nacional.
Também foi celebrado “O Ano Missionário Juvenil”, com o slogan “Jovem, a tua vida é missão!”.
Em nível diocesano, cada um dos Diretores diocesanos das POM, depois de ter estudado e refletido sobre o
Instrumento de Trabalho, realizou um “PRÉ-CAM DIOCESANO”: foram realizados 10 contemporaneamente. As
conclusões tiradas nesses encontros diocesanos foram em seguida apresentadas no “PRÉ-CAM NACIONAL”,
que se realizou de 28 a 31 de outubro, com a participação de 60 delegados provenientes de todo o país.
Objetivo do “PRÉ-CAM NACIONAL” foi “preparar de modo adequado a participação da Delegação do Equador
no CAM 2. Com esse objetivo, o encontro foi centralizado no estudo do Intrumento de Trabalho. Depois, os
participantes reuniram-se em grupos de trabalho para preparar a contribuição da Igreja no Equador ao Congresso
Missionário Americano (CAM 2)”.
A Delegação equatoriana que participará ao CAM 2 é composta por 86 delegados. A Delegação será presidida
pelo Card. Antonio Gonzàlez Zumàrraga, Arcebispo emérito de Quito; Dom Pedro Gabrielli, Presidente do
Departamento das Missões da Conferência Episcopal Equatoriana; por sacerdotes, religiosos, religiosas, leigos,
uma família missionária (pai, mãe e uas filhas) e seis crianças da Infância Missionária.
Pe. Timoteo Lehane declara a Fides que existem “sinais de um novo despertar missionário que começa a se tornar
uma nova realidade eclesial no país. De fato, os missionários ad gentes do Equador são cerca de 250 e estão
trabalhando em diversas partes do mundo. Por exemplo, há 4 em Papua Nova Guiné (Oceania), dois na Coréia do
Sul (Ásia), muitos na África, Europa e América Latina.” “Muitos jovens e comunidades religiosas expressam seu
desejo de promover e participar da missão ad gentes”, acrescentou o Diretor Nacional das POM do Equador. O
“PRÉ-CAM NACIONAL” concluiu-se com uma solene Celebração Eucarística presidida pelo Núncio Apostólico
Dom Paul Lebeaupin, e o envio missionário de Pe. Félix Cabascango, comboniano, que irá em missão ad gentes
no Chade. (R.Z.) (Agenzia Fides 7/11/2003 – Righe 37; Parole 479).
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