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 ESGLÉSIA A L'ÀFRICA, FERMENT 
D'UNITAT ENTRE ELS POBLES

Cercar conèixer bons exemples de reconciliació entre
persones i grups separats per la guerra o la religió, i difonfre'ls

a les pròpis xarxes socials.
 

Intentar, a l'entorn familiar, en els estudis o a la feina, ser un
agent de pau i reconciliació, assumint aquesta tasca com una

forma d'evangelització.
 

Promoure, a la propia comunitat, un momento d'oració,
pregant perquè Déu guareixi les ferides de la guerra i la divisió

dels pobles africans, i obri camins de reconciliació.
 

El gran continent africà ha estat escenari de tràgiques situacions de guerra que,
durant anys, han deixat profundes ferides en els pobles.
Aquest mes de maig, el Papa Francesc fa una crida molt especial als cristians de
l'Àfrica, mobilitzant també a tota l'Església en oració i apropament a aquests
germans i germanes.
La resposta evangèlica al mal i a la destrucció és el perdó, que vol vèncer les
ferides del passat, per al bé de tots. Per tant, les comunitats critianes de l'Àfrica
estan cridades a ser les primeres en fer passes concretes a favor de la
reconciliació i la pau, no només en l'aproximació i el diàleg entre els grups abans
dividits per la guerra, sinó també amb altres religions, que conviuen una al costat
de l'atra.
Les diferències no són motiu de divisió, sinó més aviat una raó per l'enriquiment
mutu. Unim la nostra pregària a la de les comunitats cristianes de l'Àfrica, per
promoure i desenvolupar experiències de trobada i reconciliació, iniciatives
conjuntes que promoguin el desenvolupament dels pobles africans.
Aquestes experiències, per petites que siguin, especialmente a països on els
cristians són una minoria, poden ser veritable llevat d'unitat i pau, capaç de
canviar mentalitats i curar ferides.
 

D E S A F I A M E N T S

aquestP E R  A M E S

Un signe d'esperança per aquest continent, 

a través del compromís dels seus membres.

Déu de bondat, vas crear els teus fills perquè visquéssin units a Tu,
en comunió els uns amb els altres.

Aquest mes et demanem pels cristians de l'Àfrica, perquè s'obrin a la teva presencia
i a la teva acció transformadora enmig de les divisions d'aquest món.

Que la teva gràcia mogui els cors al perdó i a la misericordia,
amb el desig sincer de construir la pau i alimentar l'esperança en el futur,

en especial el dels més pobres i el dels joves.
Pare nostre...P
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Apostolat de l'Oració


