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AUSTRÁLIA: ENCONTRO SOBRE A NOVA EVANGELIZAÇÃO
2012-08-06 Rádio Vat icana

Sydney (RV) – Mais de 450 pessoas, entre jovens rel ig iosas, rel ig iosos, párocos, agentes
de pastoral  e voluntár ios diocesanos, diretores de escolas,  professores de ensino rel ig ioso
de todas as idades part ic iparão do Pr imeiro Encontro nacional  sobre a Nova Evangel ização
que acontecerá de 9 a 11 de agosto na Austrál ia.  O evento terá sua sede no “The
Concourse”,  da c idade de Chatswood, no Estado Novo Gales do Sul ,  e contará com
a part ic ipação de pessoas não só da Austrál ia,  mas também da Nova Zelândia e está
prevista a presença de um pequeno grupo de jovens afr icanos.

A in ic iat iva com o t í tu lo “Proclaim 2012”,  promovida pela Conferência episcopal
austral iana (Acbc),  è organizada pela Cathol ic Mission Austral ia e pelo Cathol ic Enquiry
Centre’s Nat ional  Off ice for  Evangel ism. “O que vos disse na escur idão, proclamai-o na
luz;  o que ouvistes ao pé do ouvido anunciai-o sobre os te lhados” é o tema do “Proclaim
2012” que se inspira no versículo do Evangelho de Mateus (10, 27).

Dir ig ido aos sacerdotes,  re l ig iosas, voluntár ios,  casais,  indivíduos, jovens e menos
jovens, o encontro contará com a part ic ipação, entre outros,  do Arcebispo Rino Fis ichel la,
Presidente do Pont i f íc io Conselho para a Promoção da Nova Evangel ização, que falará em
duas ocasiões: a 9 de agosto,  abordará o tema “O que é a nova evangel ização e o que
signi f ica para a Igreja”,  enquanto a 11 de agosto o prelado abordará “Jesus e o Ano da fé
— a urgência da nova evangel ização”.

“É um evento muito importante — expl ica ao jornal  vat icano o Arcebispo Fis ichel la — é o
pr imeiro momento da nova evangel ização que se real iza na Austrál ia.  Um País distante,
mas que representa uma presença muito s igni f icat iva na Igreja catól ica.  “Proclaim 2012”
foi  preparado com muita consciência e responsabi l idade — cont inua o prelado — é só
consul tar  o s i te da Conferência episcopal  para entender que atenção foi  dada ao evento
que quer ajudar a entender como a Igreja na Austrál ia esteja na vanguarda. Além disso,
haverá exper iências s igni f icat ivas de nova evangel ização.
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Proclaim 2012 — conclui  o arcebispo — tem um grande valor porque reúne todas as
Igrejas na Austrál ia numa grande manifestação eclesial  da qual  part ic iparei  com grande
entusiasmo e confortado pelo apoio do Papa Bento XVI” .

“Proclaim 2012” quer ajudar,  a inda, as pessoas a entender a nova evangel ização,
respondendo assim ao convi te de Bento XVI a se comprometer neste âmbito e alcançar
com a mensagem de Jesus os f ié is e a cul tura de maneiras novas. Objet ivo do encontro
será “a evangel ização nas paróquias,  porque — lê-se no si te da Conferência episcopal  —
são as comunidades doadas a nós pela Igreja,  nas quais se pode viver a fé catól ica”.  (SP)


