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AMÉRICA/BRASIL - Há 50 anos do Vaticano II: compromisso missionário,
vida consagrada e ministério episcopal na pauta dos bispos brasileiros
Rio di Janeiro (Agência Fides) – Em julho de 1990, na presença do então Cardeal Joseph Ratzinger, realizou-se o
primeiro curso para os bispos brasileiros no Centro de Estudos e Formação de Sumaré, no Rio de Janeiro, sobre o
tema "O Ministério Petrino em nosso tempo". Daquele momento em diante, somente com duas exceções, todo ano
os bispos se encontram, para um período de comunhão e debate sobre questões de interesse comum, com os
professores que lhes ajudam a explorara as temáticas escolhidas. O tema desses últimos anos foi o Concílio
Vaticano II com uma revisitação dos documentos conciliares por ocasião do 50° aniversário do evento.
A nota enviada à Agência Fides pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, refere: "este ano teremos a
oportunidade de debater os temas das missões, vida consagrada e missão dos bispos, e consequentemente o papel
do sacerdote". Os documentos que servirão de base são os decretos "Ad Gentes", "Perfectae Caritatis" e "Christus
Dominus". O curso se realiza de 3 a 7 de fevereiro.
Para ajudar na reflexão, foram convidados alguns relatores. O Prefeito da Congregação para a Evangelização dos
Povos, Cardeal Fernando Filoni, falará sobre o decreto "Ad Gentes", tratando do perfil missionário nos dias de
hoje. A sua palestra, explica o comunicado da Conferência Episcopal, "deve reforçar a consciência missionária e o
compromisso de enviar missionários para as regiões, que no passado, enviaram missionários para o Brasil".
"É importante notar que muitas novas comunidades enviam missionários para a Europa, que vive uma profunda
crise de vocações. Mas os padres diocesanos também devem se empenhar na abertura ao espírito missionário nos
países que nos evangelizaram no passado e nas grandes regiões da Amazônia, que precisam de evangelizadores e
anunciadores da Palavra de Deus pelo autêntico testemunho de vida, levando os sacramentos e o encontro pessoal
com o Cristo".
O Prefeito da Congregação para os Institutos de Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica, Cardeal
João Braz de Aviz, apresentará o documento “Perfectae Charitatis”, acerca das questões ligadas à dimensão
vocacional e das questões específicas e experiências recentes da vida religiosa.
O Arcebispo de Taranto, Dom Filippo Santoro, falará sobre a centralidade do ministério episcopal, enquanto o
Bispo de Garanhuns, Dom Fernando Guimarães, abordará o tema sobre as relações entre papado e episcopado.
(CE) (Agência Fides, 03/02/2014)
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