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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ – A Igreja olha para o futuro: um novo
plano pastoral como fruto da Assembleia
Madang (Agência Fides) – Abre-se hoje, 5 de novembro, em Madang (Papua Nova Guiné), a Assembleia Geral da
Igreja em Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão. Como referido a Fides pelo Departamento de comunicação da
Conferência Episcopal, a Assembleia, que se encerrará em 11 de novembro, tem por tema “Dá-me a água da
vida”, retomando o trecho evangélico da Samaritana (Jo 4), e tem a tarefa de elaborar um novo Plano pastoral para
os próximos cinco anos. Participam representantes das 19 dioceses de Papua Nova Guiné e de três dioceses das
Ilhas Salomão. Para oferecer uma representação heterogênea da rosto da Igreja, cada diocese enviou seis
participantes: um bispo, um sacerdote, um leigo e três mulheres, entre as quais uma religiosa e uma jovem, num
total de cerca de 130 participantes.
Como refere a Fides pe. Roger Purcell MSC, coordenador do evento, “a Assembleia será um momento de oração
e de reflexão, de escuta e de discussão. A atenção será concentrada nas questões fundamentais do Ano da Fé,
sobre a Igreja como ‘comunhão’, sobre os temas como evangelização, inculturação, justiça e programação
pastoral”. “A assembleia – prossegue – dará indicações para o futuro da nossa Igreja, chamada a ser um povo
centralizado em Cristo e a proclamar a Boa Nova no mundo. Nossa finalidade é que seja uma experiência de fé,
de comunidade e de empenho. Como a Samaritana, pedimos a Jesus a água da vida para nos reforçar. Nós nos
preparamos para uma nova era de evangelização, assim como ela correu para o vilarejo para contar às pessoas que
tinha encontrado Jesus”.
A partir da Assembleia, será formulado o “Plano Pastoral quinquenal” da Conferência Episcopal de Papua Nova
Guiné e Ilhas Salomão. O plano será apresentado aos Bispos em sua assembleia geral de maio de 2014, para a
aprovação definitiva, e depois será entregue a cada diocese. (PA) (Agência Fides 5/11/2013)
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