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AMÉRICA/ARGENTINA – Jovens, pastoral familiar, empenho missionário e
necessidades sociais do país: plenária dos Bispos
Pilar (Agência Fides) – A partir de hoje, 4 de novembro, até sábado, dia 9, realiza-se a 106° Assembleia Plenária
da Conferência Episcopal Argentina (CEA), na casa de exercícios espirituais El Cenaculo-La Montonera, na
cidade de Pilar. A agenda prevê uma primeira troca de “ideias, preocupações e iniciativas sobre a ação da Igreja
no país", enquanto a Missa de abertura foi presidida por Dom José María Arancedo, Arcebispo de Santa Fe de la
Vera Cruz e Presidente da CEA.
A nota enviada à Agência Fides pela CEA refere que os cem Bispos trabalharão com base no discurso que o Papa
Francisco entregou aos membros do Conselho Episcopal para a América Latina e o Caribe (CELAM), no âmbito
da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que fornece as diretrizes para a Igreja na região e sobre o empenho
missionário nas dioceses.
Também será feita uma revisão da Pastoral da Juventude, depois da JMJ Rio 2013, e da Pastoral Vocacional.
Prosseguirá o trabalho sobre o “Projeto de Pastoral Familiar” e os Bispos responderão à consulta para o Sínodo
extraordinário sobre a Família de 2014. Outros temas na agenda dizem respeito à obra e à promoção da Caritas
nas dioceses, a fim de enfrentar “as necessidades sociais e a pobreza”; a apresentação de um “mapa religioso” da
nação por parte do Observatório da Universidad Católica Argentina (UCA); o Congresso Eucarístico Nacional de
2016 e o projeto sobre o Catecismo da CEA. Os Bispos receberão também a visita dos Bispos das Igrejas orientais
ortodoxas, com os quais farão uma oração comum. (CE) (Agência Fides, 04/11/2013)
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