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AMÉRICA/BRASIL - As POM do Cone Sul preparam o CAM4 – COMLA9
Brasília (Agência Fides) – Secretários e Diretores das Pontifícias Obras Missionárias (POM) do Cone Sul da
América Latina (Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai e Brasil), se encontraram este final de semana, de 20 a 22 de
setembro, em Brasília, para o seu sexto encontro. A reunião se realiza a cada ano desde 2008, com a finalidade de
refletir, dialogar e encontrar temas comuns para o trabalho de animação missionária nos respectivos países da
região.
Na nota enviada à Agência Fides pelas POM do Brasil, se lê que na abertura dos trabalhos a Missa foi presidida
por Dom Sergio Arthur Braschi, Presidente da Comissão Episcopal para as Missões da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB). O Bispo destacou a importância do trabalho das POM nos territórios de missão e falou
dos mártires da Coreia (memória litúrgica do dia), recordando que naquele país a evangelização começou por obra
dos leigos, e somente depois chegam os missionários franceses. A seguir, começaram as perseguições e os
martírios.
No encontro interveio o padre Nelito Dornelas, conselheiro da Comissão Pastoral Social da CNBB, que
apresentou um panorama da situação social, econômica, política e eclesial do Brasil. Amplo espaço foi reservado
à avaliação da participação das POM na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) do Rio, à preparação do IV
Congresso Missionário Americano e o IX latino-americano (CAM 4 - Comla 9) e à comunicação na animação
missionária. Outro tema tratado foi a Campanha Missionária: como é organizada em cada país e como se vive o
mês missionário, compartilhando uma ampla riqueza de iniciativas e de resultados. (CE) (Agência Fides,
23/09/2013)
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