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ÁFRICA/BENIN - "A Exortação pós-Sinodal nos leva a um maior empenho
pela evangelização na África", afirma o Cardeal Pengo
Cotonou (Agência Fides) - O Presidente do Simpósio das Conferências Episcopais da África e Madagascar
(SECAM), Cardeal Polycarp Pengo, Arcebispo de Dar Es-Salaam (Tanzânia), descreveu a Exortação Apóstolica
pós-Sinodal do Papa Bento XVI "Africae munus" como um impulso para estimular a Igreja no continente a ser
ainda mais ativa na sua missão de evangelização e no atuar pela reconciliação, a justiça e a paz no continente.
O Card. Pengo expressou esta opinião no seu discurso de abertura na Consulta sobre a Exortação Apostólica
pós-Sinodal, realizada em Cotonou (Benin) de 21 a 23 de novembro. O Card. Pengo destacou o fato de que este
encontro, realizado logo após a apresentação da Exortação por parte do Papa Bento XVI em 19 de novembro de
2011, em Ouidah (Benin), manifesta a importância que a Igreja na África atribui a ela. O Presidente do SECAM
acrescentou que "a Exortação deveria dar à Igreja africana um novo impulso para construir uma África mais
reconciliada, seguindo as sendas da verdade, da justiça, do amor e da paz".
O Cardeal Pengo louvou as instituições eclesiais e os parceiros nos projetos de desenvolvimento do SECAM,
como MISEREOR, MISSIO, ICMC (International Catholic Migration Commission), Ajuda à Igreja que Sofre,
Catholic Relief Services (CRS) e diversas Conferências Episcopais de outros continentes, por seu precioso apoio
financeiro e a colaboração com o SECAM para a aplicação das atividades previstas pelos planos pós-sinodais para
a promoção da justiça, da paz e da reconciliação no continente africano. (L.M.) (Agência Fides 2/12/2011)
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