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AMÉRICA/COLÔMBIA - "Incentivar os processos de evangelização com
sentido missionário": os bispos refletem sobre a iniciação à fé
Bogotá (Agência Fides) - "A Igreja deve encorajar os processos de evangelização que fazem crescer nos fiéis o
sentido missionário": foi o que destacou o Subsecretário-Geral do CELAM, Padre Leónidas Ortíz Lozada, numa
conferência intitulada “O primeiro anúncio, a pedagogia e os destinatários".
O sacerdote recordou que esta essência missionária tem início através de um itinerário, ou seja, de uma pedagogia,
e deve chegar em especial àqueles que não conhecem os caminhos da Fé. A nota enviada à Agência Fides assinala
que, na sua intervenção, Padre Ortíz Lozada ilustrou sete passos que podem ajudar neste processo: 1) A
curiosidade, o interesse pela Fé. 2) O interesse por Cristo. 3) Aderir a Cristo. 4) A conversão. 5) A via do
discípulo. 6) A vida da comunidade cristã. 7) A tarefa missionária.
Pe. Leonidas Ortiz também destacou que com o primeiro anúncio se busca chegar aos mais distantes, àqueles que
nunca ouviram falar de Deus, e recordou que o último Sínodo dos Bispos aconselhou as Igrejas locais a
prepararem um plano do “primeiro anúncio” que deve ser inserido no plano geral de evangelização de cada
diocese, para alcançar as pessoas que não conhecem a fé. Nesta perspectiva, as dioceses têm assim programas
organizados, projetos gerais e modelos organizativos de pastoral, e todos eles devem ter em comum um profundo
sentido da missão.
A XCIV Assembleia Plenária do Episcopado Colombiano se realiza de 4 a 8 de fevereiro para estudar e refletir,
no contexto do Ano da Fé, sobre a importância da iniciação à fé. (CE) (Agência Fides 06/02/2013)
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