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ÁFRICA/GANA - Reunião da Comissão Permanente do Simpósio das
Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM)
Acra (Agência Fides) – Realiza-se em Acra, no Gana, de 23 a 26 de outubro, a segunda reunião anual da
Comissão Permanente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar (SECAM). Um
comunicado enviado à Agência Fides recorda que na ocasião do Dia Mundial das Missões, celebrado em 23 de
outubro, os membros da comissão foram a várias paróquias de Acra para concelebrar a Santa Msisa e falar sobre a
importância da missão.
Durante os quatro dias de encontro, a Comissão Permanente do SECAM discute sobre: a) O tema da Assembleia
plenária do SECAM que se realizará em 2013 na República Democrática do Congo. b) Os temas discutidos entre
representantes do SECAM e a Conferência Episcopal da Alemanha em Munique e Berlim, em março de 2011. c)
A avaliação de uma visita de trabalho de uma delegação do SECAM na Conferência Episcopal dos Estados
Unidos em maio de 2011. d) A relação entre o Dia Mundial da Juventude (JMJ) em Madri, em agosto de 2011, e a
possibilidade de hospedar a JMJ na África num futuro não muito distante. e) A Visita Apostólica do Papa Bento
ao Benin, onde será promulgada a Exortação Apostólica da Segunda Assembleiaa Especial do Sínodo dos Bispos
para a África. f) A situação financeira e de balanço do Secretariado do SECAM para o ano 2012.
A Comissão examinará as questões relativas à reunião dos Bispos europeus e africanos que se realizará em Roma
em fevereiro de 2012. Durante o encontro será inaugurado por Dom Giovanni Battista Gandolfo, Responsável
pelo Serviço para as Intervenções Caritativas no Terceiro Mundo da Conferência Episcopal Italiana (CEI), o
projeto "Energia solar" financiado pela CEI em favor do Secretariado do SECAM. (L.M.) (Agência Fides
24/10/2011)
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