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EUROPA/ESPANHA - EM BURGOS O CONGRESSO MISSIONÁRIO
NACIONAL: “ É A HORA DA MISSÃO” – TODOS SOMOS CHAMADOS A
ANUNCIAR O AMOR SALVÍFICO DE DEUS A UM MUNDO INQUIETO E
INSATISFEITO
Madri (Agência Fides) – De 18 a 21 de setembro, se celebrará em Burgos o Congresso Missionário Nacional da
Espanha com o tema “É a hora da missão”. A previsão dos organizadores é que, além de diversos Bispos das
dioceses espanholas, uma centena de missionários e missionárias e 800 congressistas ( entre padres, religiosos,
leigos), provenientes dos cinco continentes, participarão deste Congresso, organizado pela Comissão Episcopal
para as Missões.
A Comissão Episcopal para as Missões é presidida pelo Arcebispo Dom Carlos Amigo, que nomeou uma
comissão executiva da qual faz parte o Bispo de Osma-Soria e Diretor nacional das Pontifícias Obras
missionárias, Dom Francisco Perez Gonzalez.
A celebração de abertura, na tarde de sexta-feira, 18 de setembro, será presidida pelo cardeal Antônio M. Rouca
Varela, Arcebispo de Madri e Presidente da Conferência Episcopal Espanhola. Seguirão as saudações do
Arcebispo de Burgos, Dom Francisco Gil Hellin, e do Prefeito da cidade. portanto, o Arcebispo de Sevilha, Dom
Carlos Amigo Vallejo, que também é Presidente do Comitê executivo do Congresso, apresentará os trabalhos do
Congresso. Após a leitura da mensagem do papa, terá lugar a conferência inaugural sobre o tema: “ a Igreja diante
do desafio da missão, hoje”, que terá como relator do Arcebispo Robert Sarah, Secretário da Congregação para a
Evangelização dos povos. Durante os três dias seguintes, se seguirão conferências, testemunhos, experiências,
amostras missionárias...de todo o mundo. Sábado, 20 de setembro, estão previstas duas importantes conferências:
“ Os desafios que a missão apresenta hoje à Igreja”, que será apresentada pelo Arcebispo do paraná (Argentina),
Stanislao Karlic, e “ A missão ad gentes, ação prioritária das Igrejas particulares” aos cuidados de Juan Esquerda
Bifet, Professor da Pontifícia Universidade Urbaniana.
Solicitado pelas diversas realidades missionárias da Espanha, o Congresso Missionário estava previsto no plano
pastoral trienal 2002/2005 da Conferência Episcopal Espanhola e tem por objetivos: dissipar dúvidas e
ambigüidades no que diz respeito ás missões ad gentes; promover as vocações missionárias; confirmar o apoio
para 20.000 missionários e missionárias espanhóis que trabalham em terras de missões, apresentar a riqueza dos
aspectos teológicos da missão, dar novo impulso à missão e envolver mais as dioceses e as comunidades cristãs
para que insiram mais a missão nos seus planos pastorais.
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