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VATICANO - De 9 a 12 de dezembro, Congresso sobre a Igreja na América:
problemas e desafios à missão
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Organizado pela Pontifícia Comissão para a América Latina (Cal) e pelos
Cavaleiros de Colombo, com a colaboração do Instituto Superior de Estudos Guadalupanos, de 9 a 12 de
dezembro se realizará no Vaticano o Congresso Internacional "Ecclesia in America" sobre a Igreja no continente
americano. Como disse o Card. Marc Ouellet, Presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina,
apresentando o Congresso, "nesses dias de dezembro, de 15 anos atrás, concluía seus trabalhos a Assembleia
Especial do Sínodo dos Bispos para a América", cujo fruto mais maduro foi a Exortação apostólica pós-sinodal,
Ecclesia in America, que o encontro retomará os conteúdos fundamentais. Além disso, o Congresso tem a
finalidade de "intensificar as relações de comunhão e cooperação entre as Igrejas do Canadá e dos Estados Unidos
com as Igrejas da América Latina para enfrentar problemas comuns e desafios que se colocam à missão da Igreja
no continente americano". As referências fundamentais do Congresso serão o Ano da Fé e a recente Assembleia
Geral do Sínodo dos Bispos, sobre a Nova Evangelização para a transmissão da fé cristã.
Estão previstos mais de 200 participantes. A abertura será no domingo, 9 de dezembro, na Basílica de São Pedro,
no dia em que a Igreja recorda San Juan Diego. No final da Missa, o Santo Padre dirigirá sua mensagem
inaugural. Segunda-feira, 10 de dezembro, na Sala do Sínodo, se realizarão três conferências: "O acontecimento
guadalupano na origem da evangelização do Novo Mundo", "A Exortação apostólica pós-sinodal: profecia,
ensinamentos e empenhos", e "A Exortação Apostólica Ecclesia in America sob a intercessão de Nossa Senhora
de Guadalupe, estrela da nova evangelização e mãe da civilização do amor”. A tarde será dedicada à troca de
experiências, reflexões e propostas em oito grupos de trabalho. Concluirá o dia uma conferência sobre o
“Significado do Ano da Fé”.
Terça-feira, 11 de dezembro, na parte da manhã está programada a reza do terço nos Jardins Vaticanos, em volta
da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, enquanto à tarde será apresentado, por meio de meios audiovisuais, o
esplendor da beleza da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, enriquecido pelas mais sérias pesquisas
científicas sobre a "tilma" e intercalado também por hinos guadalupanos. Quarta-feira, 12 de dezembro, os
congressistas participarão da Audiência Geral presidida pelo Santo Padre. À tarde, haverá a conferência
propositiva sobre os "Cenários e propostas para a comunhão e a cooperação entre as Igrejas no continente
americano e para a solidariedade entre seus povos”, à qual seguirá um debate e a síntese conclusiva. A celebração
eucarística que encerrará o Congresso se realizará na igreja de Santa Maria in Traspontina, às 18h30, na festa de
Nossa Senhora de Guadalupe, Padroeira das Américas. (SL) (Agência Fides 07/12/2012)
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Para mais informações sobre o Congresso:
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