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AMÉRICA/ARGENTINA - “Do beato Brochero aprendemos a nos tornar
discípulos missionários”: encontro das dioceses da Patagônia
Rawson (Agência Fides) – Realizou-se na cidade de Rawson, capital da província de Chubut (Argentina), o XI
Meeting Regional da Pastoral das dioceses que compõem a região Patagônia-Comahue. O encontro se realizou de
14 a 16 de fevereiro sobre o tema "Do Beato Cura Brochero aprofundamos a nossa vocação de discípulos
missionários".
Abrindo os trabalhos, o Bispo da diocese de Rio Gallegos, Dom Miguel Ángel D'Annibale, apresentou a vida e a
obra de evangelização do Cura Brochero, convidando os participantes a refletirem sobre o impacto que poderia ter
o seu exemplo e o seu testemunho nas dioceses da Patagônia. E apresentou a Exortação apostólica Evangelii
Gaudium, convidando a aprofundar a sua leitura.
A nota enviada a Fides refere que nos trabalhos de grupo que se seguiram, foi analisado o percurso feito, a
realidade de cada diocese e o trabalho a desenvolver este ano. Portanto, foram propostos trabalhos e sugestões de
encontros de formação conjuntos, para a segunda metade do ano. Por fim, na sessão plenária compartilhou-se o
trabalho realizado. Cada diocese participou com uma representação composta por um máximo de 18 pessoas e
com dois delegados para cada setor pastoral. Todo dia havia o momento de oração, o intercâmbio de experiências,
um tempo de descanso e, no final do dia, a participação na Eucaristia.
As várias Comissões Pastorais da Região da Patagônia-Comahue se encontram uma vez por ano (ou quando há
uma emergência pastoral) para uma troca de estratégias e métodos pastorais, enquanto compartilham, em quase
todos os campos, as mesmas realidades sociais (veja Fides 23/02/2012). Do encontro deste ano participaram os
Bispos de Alto Valle del Rio Negro, Neuquen, San Carlos de Bariloche, Rio Gallegos, Comodoro Rivadavia),
Viedma ed Esquel. (CE) (Agência Fides, 20/02/2014)
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