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EUROPA/ALEMANHA - A Igreja alemã apresenta o relatório sobre as suas
atividades missionárias em todo o mundo
Aachen (Agência Fides) - "Igreja Universal 2010" é o título do primeiro relatório sobre as atividades missionárias
realizadas pelos vários componentes da Igreja católica na Alemanha. O documento informa sobre as atividades
missionárias de 133 comunidades religiosas, 27 Dioceses, seis grandes obras internacionais de ajuda à Igreja e a
outras instituições como a comissão “Justiça e Paz” e o novo “Instituto para a Igreja universal e a missão”.
“Misereor”, “Infância Missionária Alemã” e “Die Sternsinger” e a direção nacional da Obras Missionárias na
Alemanha “missio” com sede em Aachen também abrangem os diversos aspectos do compromisso com a Igreja
no mundo.
Para projetos na África, Ásia, América Latina e países do leste da Europa foram colocados à disposição mais de
539 milhões de euros em 2010. Além das ajudas financeiras para o apoio a projetos de desenvolvimento foram
lançadas múltiplas colaborações com grupos eclesiais, associações, paróquias e Dioceses de todo o mundo. No
âmbito humanitário, foi dada prioridade ás vítimas das catástrofes naturais no Haiti e no Paquistão.
O relatório anual é publicado pela nova “Conferência da Igreja no Mundo”, fundada em abril deste ano, que reúne
as realidades mais engajadas da Igreja alemã em nível internacional. O responsável pela Conferência é o
Presidente da comissão para as missões dos Bispos alemães, Dom Ludwig Schick, Arcebispo de Bamberg, que em
sua introdução ao relatório recorda o fundamento comum do empenho pela Igreja no mundo: “a adesão à missão
de Cristo e o testemunho da salvação de Deus entre todos os povos”.
(MS) (Agência Fides, 03/08/2011)
> LINKS
Relatório “Igreja no mundo 2010” em formato pdf (em alemão):
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2011-110-Anlage-Jahresbericht_Weltkirche%202010_web.p
df:
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