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AMÉRICA - “Educar a Igreja em nossa região para uma consciência mais
missionária”: a Presidência do Celam em audiência com o Papa
Roma (Agência Fides) – “É uma alegria muito especial poder-Lhe encontrar, como Presidência do CELAM, agora
que concluímos quatro anos desde que assumimos o cargo em nome de nossos irmãos Cardeais, Arcebispos e
Bispos da América Latina e do Caribe, em julho de 2007”: assim se inicia a saudação ao Santo Padre Bento XVI
proferida pelo Cardeal Raymundo Damasceno Assis, Arcebispo de Aparecida, Presidente do CELAM, recebido
em audiência com a Presidência do CELAM em 31 de março. Segundo o texto enviado à Agência Fides, O
Cardeal evidenciou que o início da Missão Continental levou à consciência de que a Igreja católica é viva e gera
vida em toda a atividade eclesial do continente.&#8232;“Com efeito, a Missão Continental foi o objetivo central
do CELAM neste quatro anos; está ainda longe de estar exaurida para realizar plenamente o seu objetivo: educar a
Igreja de nossa região para uma consciência mais missionária e como discípula que, em Cristo, possa levar o
nosso povo a uma vida mais plena e verdadeira, mais justa e fraterna. Uma Igreja de discípulos e em missão
permanente. Obrigado pela evocação à V Conferência de Aparecida e à Missão Continental” – disse o Cardeal ao
Santo Padre.&#8232;O Card. Damasceno Assis citou em seguida algumas contribuições especiais oferecidas pelo
Papa em seu magistério ordinário universal, úteis na orientação e na realização da Missão Continental: o Ano
sacerdotal, a encíclica Caritas in Veritate, a exortação apostólica Verbum Domini, a criação do dicastério da Cúria
Romana para a Nova Evangelização. “O termo ‘Nova Evangelização’ e seu amplo conteúdo são temas familiares
para as nossas Igrejas – concluiu o Presidente do CELAM - e com o impulso da Missão Continental, está
adquirindo uma dimensão de responsabilidade missionária de modo mais claro e firme”. (CE) (Agência Fides,
06/04/2011)
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O texto completo, em espanhol, está em:: http://www.fides.org/spa/documents/presidenza_celam_31032011SantoPadre.doc:
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