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ÁFRICA/MADAGASCAR - A Exortação apostólica Africæ Munus no centro
da reunião das Conferências Episcopais regionais africanas
Antananarivo (Agência Fides) – Encerra-se hoje, 20 de março, em Antananarivo, capital do Madagascar, o
segundo encontro dos Secretários-Gerais das Conferências Episcopais regionais da África (15-20 de março).
Segundo um comunicado enviado à Agência Fides, "o encontro se realiza num momento difícil para a população
malgaxe, que deve enfrentar os graves danos provocados pelo tufão Giovanna, que em 13 de fevereiro devastou
diversas regiões do país. Os organizadores locais propuseram a anulação do encontro por causa da destruição do
teto da sede episcopal, onde originariamente os participantes deveriam ser acolhidos. O Secretário-Geral do
SECAM, porém, pediu que se encontrasse outro lugar, para permitir aos participantes manifestar, assim,
solidariedade e proximidade ao povo malgaxe".
O encontro foi organizado pelo Simpósio das Conferências Episcopais de África e Madagascar
(SECAM/SCEAM) e teve como tema a difusão e a aplicação da Exortação Apostólica pós-sinodal do Papa Bento
XVI "Africæ Munus".
No decorrer dos trabalhos, cada região do SECAM compartilhou as próprias experiências e apresentou o trabalho
que está fazendo com especial referência a Africæ Munus. Os delegados expressaram o desejo de que haja uma
colaboração mais estreita entre a Secretaria do SECAM e cada Conferência Episcopal regional. No que diz
respeito à evangelização, recomendou-se a realização de uma pesquisa em nível continental, envolvendo
profissionais católicos de várias disciplinas, para reforçar uma rede em todos os níveis da Igreja. Além disso, se
pede uma revisão dos métodos de evangelização, da catequese e da formação dos agentes da evangelização, com
especial referência ao apelo lançado pelo Papa Bento XVI por uma Nova Evangelização. (L.M.) (Agência Fides
20/3/2012)
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