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EUROPA/ESPANHA - "LEIGOS CRISTÃOS, INSTRUMENTOS DE PAZ”:
MENSAGEM DOS BISPOS PELO DIA DA AÇÃO CATÓLICA E DO
APOSTOLADO LEIGO
Madri (Agência Fides) - "Fazer da Igreja a casa e a escola da comunhão (NMI, 43): este é o grande desafio que
temos como cristãos se quisermos ser fiéis ao desígnio de Deus e responder às profundas esperanças do mundo”.
Todos os movimentos apostólicos são convidados a empenhar-se” a educar os seus membros a uma
espiritualidade de comunhão”, que outra coisa não é se não saber “dar espaço ao irmão”, como pede o Santo
Padre. É o convite lançado pela Comissão Episcopal Espanhola do Apostolado Laical por ocasião do Dia da Ação
Católica e do Apostolado laico, que na Espanha é celebrado na Solenidade de pentecostes e este ano havia como
tema: “Leigos cristãos, instrumentos de paz”.
Na menagem os Bispos lembram todos os conflitos e tensões políticas que existem atualmente pelo mundo,
situações que exigem dos responsáveis políticos e das organizações internacionais um sério exame das causas que
estão na base destes conflitos, com o objetivo de encontrar soluções definitivas, baseadas em uma nova ordem
mundial que tenha o seu fundamento nos princípios morais e no respeito escrupuloso dos direitos humanos”. Para
conquistar a verdadeira paz é necessário antes de tudo a conversão, que tire do coração todo o ressentimento, ódio,
inveja, ou ganância de poder. Este é um empenho preciso da Igreja, por isso os bispos convidam a
“comprometer-se com a construção de uma mundo fraterno e solidário, baseado nas relações de justiça e de amor
entre todos os membros da família humana”. Os Bispos agradecem todos os cristãos e os membros de
movimentos apostólicos, para o empenho generosos com que trabalham para tornar presente “O Evangelho da
Paz” no mundo e lançam um apelo para um empenho mais decidido dos cristãos nas atividades políticas e
sindicais , nas organizações sociais para mudarem do interior destas as estruturas e implantar a justiça e a
verdade. (R.G) (Agência Fides 9/6/2003; linhas: 24; palavras: 329)
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