FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

OCEANIA/AUSTRÁLIA - Os bispos australianos querem divulgar a
Evangelii Gaudium
Sydney (Agência Fides) – A Exortação Apostólica “Evangelii Gaudium” é um documento que deve ser
recomendado a todos os fiéis: “Iremos fazer de tudo para garantir que o seu ensinamento seja amplamente
difundido”, afirmam os bispos australianos numa nota enviada à Agência Fides. Os bispos concluíram nesses dias
sua assembleia plenária em Sydney e apreciaram o novo documento de Papa Francisco. “É um documento longo,
mas orientado essencialmente à ação. Como bispos, estamos prontos para divulgá-lo o mais amplamente possível.
Precisamos de uma ação em nossa vida, na Igreja e na sociedade”, explica a nota enviada à Fides. O que escreve o
Papa “compromete sobretudo os bispos. Nós lemos e relemos as suas palavras como um exame de consciência.
Muitas coisas que o Papa escreve atinge diretamente o coração do nosso ministério episcopal e não podemos
ignorá-lo”, ressaltam os prelados australianos. “Em suas palavras ouvimos a voz de Cristo. A sua voz fala a toda a
Igreja. Portanto, pedimos a todos os batizados para ouvir o que o Papa diz, para que possamos juntos ouvir mais
profundamente a voz de Cristo”. Neste momento histórico, as palavras do Papa são “um encorajamento e
fortalecimento que nos faz ir em frente”, explicam.
Na recente assembleia, os bispos abordaram vários assuntos de caráter pastoral. Dentre as várias iniciativas
previstas para 2014, está a difusão de um e-book intitulado “Mulher e homem: em Cristo Jesus”, que será lançado
no dia de estudo dedicado à participação das mulheres na Igreja. Além disso, no plano da missão na sociedade, se
realizará em 2014 um especial Conferência nacional sobre o tema “Anunciar”, que pretende formar e
conscientizar os agentes pastorais a fim de tornar sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas e leigos protagonistas
da nova evangelização. (PA) (Agência Fides 5/12/2013)
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