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VATICANO - Comunicado da Congregação para a Evangelização dos Povos
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Não raramente a Congregação de Propaganda Fide tem sido alvo de
atenções não benévolas e moralistas por parte de um jornal italiano conhecido por sua índole crítica. Alguns dias
atrás, novamente entre meias-verdades e ilações, o cotidiano publicou notícias que não correspondem à verdade.
Escreveu, por exemplo, que a Congregação não paga o IMU sobre seu patrimônio imobiliário.
A tal respeito, seria suficiente averiguar junto aos órgãos competentes para constatar que em 2012 o Dicastério
pagou 1.952.000,00 euros de IMU, somente em Roma. São regularmente pagos à Itália também os impostos
derivados da renda de tais imóveis.
Vale a pena ainda lembrar que os bens administrados pela Congregação provêm de doações daqueles que
generosamente, ao longo de muitos anos, contribuem com a obra missionária no mundo. Além disso, em Roma, a
Congregação oferece também apoio institucional à benemérita atividade cultural e formativa da Pontifícia
Universidade Urbaniana, do Pontifício Colégio Urbano e de inúmeras instituições missionárias na África, Ásia,
Oceania e América Latina/Caribe. A Pontifícia Universidade Urbaniana, no Ano Acadêmico 2012/2013 acolheu
1.484 estudantes de mais de cem países; o Colégio Urbano, fundado em 1627, hospeda 160 alunos dos territórios
de missão para um longo período de formação vocacional e cultural.
A Congregação de Propaganda Fide é grata aos benfeitores que, com sua ajuda e estima, participam do anúncio do
Evangelho e do apoio a inúmeras iniciativas educativas, sociais e humanitárias.
Os balanços da Congregação são anualmente submetidos ao controle da Prefeitura dos Assuntos Econômicos da
Santa Sé (equivalente à Corte das Contas na Itália). (Agência Fides 18/11/2013)
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