NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PRIMER CONGRÉS EUROPEU DE MINISTERI A LA
INFÀNCIA

Del 4 al 8 de Març es va celebrar al Centre de la Fundació Catalana L'Esplai del Prat de Llobregat
(Barcelona) el primer congrés europeu sobre el ministeri a la Infància, sota el nom de Reaching
Europe 's Children.
Un comitè sorgit de Hope for Europe (Budapest, 2011) i format per 14 persones de diferents països i
organitzacions, ha estat treballant durant 18 mesos perquè aquest Congrés fos una realitat.
Hi han assistit 260 delegats de 40 països, dels quals 35 eren d'Espanya.
La sessió inaugural va anar a càrrec de Wess Stafford, Director de Compassion International, amb la
presència de representants locals de l'Aliança Evangèlica, el Consell Evangèlic, les Assemblees de
Germans, FIEIDE, JCUM, Semilla de Trigo, Compassion i Fundació Pere Tarrés.
Les plenàries van girar al voltant del lema del Congrés: "Es necessita tota l'Església per alimentar la fe
d'un nen", sota els tres conceptes bàsics: "Reach" (arribar), "Rescue" (rescatar) i "Root" (arrelar,
integrar). Va destacar la presentació del "Full de Ruta del Ministeri Infantil", una proposta
organitzada en 10 etapes sobre el procés que s'inicia pregant per un nen i acaba quan està
plenament integrat en la comunitat de fe, exercint els seus dons i testificant a altres.
Es van impartir 24 tallers amb diferents temàtiques, principalment orientats a ampliar la visió i les
estratègies per assolir i discipular a la nova generació, des de diversos contextos i perspectives.
Es va realitzar un treball de debat i propostes per part dels diversos grups nacionals o lingüístics
presents, amb l'objectiu de concretar passos per donar a cada país continuïtat al que es va tractar al
Congrés.
Les impressions i opinions dels assistents, organitzadors, fins i tot dels responsables del Centre, han
estat en general molt positives.
El grup de treball espanyol, que incloïa un delegat d'Andorra, va proposar la convocatòria d'una
pròxima reunió en el termini de 3 mesos per informar sobre el Congrés i debatre algunes propostes
de treball, a la qual es convidarà a representants d'entitats, organitzacions i denominacions
evangèliques del país.
Javier Martín, Director de la Semilla de Trigo a Espanya.
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