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AMÉRICA/MÉXICO - Nova Evangelização e Missão Continental: encontro
dos organismos missionários
Cidade do México (Agência Fides) - A Comissão Episcopal da Pastoral para a Ação Missionária e a da
Cooperação Intereclesial, junto com as Pontifícias Obras Missionárias (POM), participam do Encontro
Latino-americano e do Caribe das Missões, que se realiza no México de 21 a 25 de janeiro. Segundo nota enviada
pelas POM do Brasil à Agência Fides, estão reunidos 62 representantes de vários países da América Latina e do
Caribe, convocados pelo Departamento para a Missão e a Espiritualidade do CELAM, em colaboração com as
POM.
O encontro se realiza na sede da Conferência Episcopal Mexicana (CEM), com o objetivo de “solicitar as
Conferências Episcopais, em virtude da espiritualidade de comunhão, a assumir a responsabilidade, a
solidariedade e o compromisso com a missão Ad Gentes, como fruto maduro da Missão Continental e a atuação
da Nova Evangelização, com novo entusiasmo, novos métodos e linguagem, expressando assim a natureza
missionária da Igreja que anuncia Cristo na América e no Caribe”. O encontro quer também unir os esforços da
Missão Permanente para que as Igrejas americanas assumam a Missão "Ad intra" como Missão "Ad Gentes" e
como desafio permanente e prioridade no caminho da conversão pastoral.
No programa do encontro estão previstas reflexões sobre: 1) O caminho missionário na América Latina do
Concílio Vaticano II até Aparecida; 2) História dos Congressos Missionários na América; 3) A Missão
Continental; 4) O que nos diz o Sínodo sobre a Nova Evangelização sobre a Missão; 5) A identidade do
Departamento para a Missão e a espiritualidade do CELAM; 6) As Pontifícias Obras Missionárias no serviço de
animação missionária das Igrejas particulares; 7) Missão, a fé se reforça ao doá-la. Como conclusão, está previsto
ainda um intercâmbio de experiências missionárias. (CE) (Agência Fides 23/01/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

