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VATICANO - Prosseguem os trabalhos da Assembléia Geral Anual das
Pontifícias Obras Missionárias, com a revisão e a atualização dos
Estatutos
Roma (Agência Fides) – Continuam os trabalhos da Assembléia Geral Anual das Pontifícias Obras Missionárias
(POM), que reúne 117 Diretores nacionais provenientes de todo o mundo. A Assembléia, de 6 a 14 de maio,
realiza-se em Ciampino, nas proximidades de Roma.
A primeira parte da Assembléia, de 6 a 8 de maio, é constituída pela Sessão Pastoral dedicada, este ano, ao
processo de renovação e atualização dos Estatutos das Pontifícias Obras Missionárias, do Manual das POM e do
Movimento juvenil missionário.
Durante todo o dia de ontem, 7 de maio, foi realizado um intenso trabalho de revisão e discussão do esboço dos
novos Estatutos, reunindo as opiniões dos presentes, com o objetivo de delinear melhores funções e a missão de
cada uma das quatro POM, levando em consideração a situação atual da Igreja missionária e as suas mais urgentes
necessidades.
A atualização dos Estatutos tornou-se necessária, pois o último texto foi aprovado e assinado pelo Santo Padre
em junho de 1980, e desde aquela data até hoje, foram publicados ao menos quatro importantes documentos do
Magistério que interessam a atividade missionária: o Código de Direito Canônico, a Constituição apostólica
Pastor Bonus, a Encíclica Redemptoris Missio e a Instrução “Cooperatio Missionalis”. Os novos Estatutos
elaborados serão apresentados à Assembléia Plenária da Congregação para a Evangelização dos Povos, e uma vez
revisados e aprovados, serão assinados pelo Card. Crescenzio Sepe, Prefeito da Congregação para a
Evangelização dos Povos, durante a Assembléia Geral das POM do próximo ano, em maio de 2005, em Lione.
(R.G.) (Agência Fides 8/5/2004)
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