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OCEANIA/PAPUA NOVA GUINÉ – A família no centro do Plano pastoral da
Igreja para o próximo quinquênio
Madang (Agência Fides) – Em escuta das instâncias e das perspectivas que serão levantadas durante o próximo
Sínodo dos Bispos dedicado à família, convocado pelo Papa Francisco, a Igreja em Papua Nova Guiné pretende
colocar a família no centro do novo Plano pastoral para o próximo quinquênio. Foi o que emergiu da Assembleia
Geral da Igreja Católica em Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, em andamento em Madang. Como referido a
Fides pelo Departamento da Conferência Episcopal local, a Assembleia, da qual participam mais de 130
delegados de 22 dioceses, refletiu sobre a importância de planejar, também para levar avante a obra de
evangelização. “Um plano pastoral que abrace um arco de tempo de vários anos – destacou pe. John Willio MSC,
Vigário da Arquidiocese de Port Moresby – deve ter objetivos realistas e flexíveis e incluir todos os aspectos da
vida humana e cristã”, prevendo “uma ação que seja enraizada na oração e na contemplação”. “A obra é do
Senhor, não nossa”, afirmou o novo Núncio Apostólico em Papua Nova Guiné e Ilhas Salomão, Dom Michael
Banach, levando à Assembleia as saudações do Papa Francisco e uma mensagem da Congregação para a
Evangelização dos Povos.
No plano, que está sendo elaborado, a vida em família terá um lugar relevante, que englobará também temas como
a juventude, a instrução e a sexualidade. Entre as questões que emergiram no debate, os presentes notaram “a
emergência educativa”, para os jovens que não frequentam as escolas; a prática da convivência de casal, fora do
matrimônio; o declínio do matrimônio religioso tradicional; a poligamia; as adoções. Como referido a Fides, com
base nesses desafios sociais, que interpelam fortemente a Igreja católica, a Assembleia está se orientando para dar
centralidade ao cuidado pastoral da família. (PA) (Agência Fides 12/11/2013)
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