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AMÉRICA/VENEZUELA - LEIGOS CATÓLICOS E JOVENS NO CENTRO DOS
TRABALHOS DO CONSELHO PLENÁRIO DA IGREJA LOCAL QUE SE ABRE EM
26 DE JULHO
Caracas (Agência Fides) – De 26 a 31 de julho, junto à Universidade católica “Andrés Bello” de Caracas
(Venezuela), se desenvolverão os trabalhos da IV Sessão do Concílio Plenário da Igreja Venezuelana, que reunirá
cerca de 300 pessoas entre Bispos, Vigários Gerais e Episcopais, reitores de Seminários, Superiores locais e
Superiores Gerais, Representantes dos leigos e outras pessoas nomeadas pela Conferência Episcopal, que tomarão
parte dos trabalhos com voto consultivo. A IV Sessão Conciliar será aberta com uma solene Concelebração
Eucarística que ocorrerá às 16 horas do sábado, 26 de julho de 2003, na sala “Magna” da Universidade Andrés
Bello. As reflexões desta IV Sessão serão centradas sobre temas que dizem respeito aos Ministério ordenado; o
leigo católico, construtor do reino de deus na Venezuela, juventude e Pastoral da juventude.
O Concílio Plenário é uma expressão da colegialidade episcopal. A sua nova característica é que não possui
somente um caráter consultivo, mas sobretudo deliberativo e portanto, além das exortações espirituais, orientações
doutrinais e pastorais, oferecem também um corpo normativo nos diversos campos da vida eclesial. Nesta
perspectiva, o Concílio Plenário da Venezuela, que inaugurou os seus trabalhos em 26 de novembro do ano 2000,
tem como finalidade fundamental “traçar juntos as linhas diretivas e normas que ajudem a tornar concreta a Nova
Evangelização que a Igreja na Venezuela assumiu e pretende desenvolver. Deseja também promover uma maior
fidelidade e doação a Deus, Uno e Trino, através de um encontro vivo com Jesus Cristo, que leve a uma conversão
pessoal e comunitária, a uma amor comunhão eclesial e a uma mais ampla solidariedade, particularmente com os
mais pobres” (cf . Carta pastoral “Guiados pelo espírito Santo: Concílio plenário para a nova evangelização”, n.
11)
As duas primeiras sessões conciliares (de 26/11/2000 a 1/12/2000 e de 28/7/2002 a 5/8/2001), enfrentaram uma
série de delicadas questões, que na atual situação que está atravessando o povo venezuelano, se revelaram muito
atuais: “A comunhão na vida da Igreja na Venezuela”; “A proclamação profética do Evangelho de Jesus Cristo na
Venezuela”; “O contributo da Igreja na construção de uma nova sociedade”. Fruto das primeiras sessões
conciliares foram os seguintes documentos: “Proclamação profética do Evangelho de Jesus Cristo na Venezuela”;
“O contributo da Igreja ao nascimento de uma nova sociedade”; “A comunhão na vida da Igreja na Venezuela”. A
terceira sessão, celebrada de 26 de julho à 2 de agosto, analisou os problemas da catequese e da Vida consagrada,
e produziu três documentos aprovados naquela sede: “A catequese”; “Vida consagrada na Venezuela”; “Igreja e
família: presente e futuro”.
(R.Z) (Agência Fides 25/07/2003 – Linhas: 36; palavras:450)
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