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Especial - AMÉRICA/COLÔMBIA - Ano da Eucaristia - Uma Semana de
reflexão e de oração sobre a Eucaristia em todas as dioceses colombianas
e a celebração dos Congressos Eucarísticos marcam a solenidade do
Corpus Christi
Bogotá (Agência Fides) - No âmbito do Ano da Eucaristia, a Conferência Episcopal Colombiana, através da
Comissão Episcopal para a Liturgia, predispôs que de 22 a 29 de maio, semana que precede a celebração da
Solenidade de Corpus Christi, em todas as Circunscrições eclesiásticas colombianas, se realize uma Semana de
reflexões sobre a Eucaristia. Os temas da reflexão e da oração concentram-se nas diversas partes da Celebração
Eucarística, a Exposição solene do Santíssimo Sacramento e a Bênção Eucarística.
De 27 a 29 de maio, na Arquidiocese de Ibagué, terá lugar o Congresso Eucarístico Arquidiocesano, com o tema
“Eucaristia, vida nova para Ibagué”. O programa do Congresso abordará harmonicamente oração, reflexão,
Celebração da Eucaristia, Adoração Eucarística e a solene Procissão Eucarística. A Missa de encerramento,
domingo, 29 de maio, será presidida por Dom Flavio Calle Zapata, Arcebispo de Ibagué.
A celebração do Congresso Diocesano de Sonsón-Rionegro se insere no espírito do Plano Diocesano de Pastoral,
que convida, para os primeiros cinco anos do Terceiro Milênio, a “caminhar ao encontro de Jesus Cristo vivo”.
Outra prioridade diocesana deste ano é “Contemplar Cristo com Maria, Mãe do Senhor”. O evento central das
atividades programadas pela diocese para este ano é a celebração do Congresso Eucarístico Diocesano, de 28 a 30
de maio, com o slogan “Um só Pão, um só Corpo”. Sábado, 28 de maio, após a Celebração Eucarística e a
trasladação do Santíssimo à Capela, para a adoração, haverá duas conferências: “As duas mesas: Palavra e
Eucaristia” (Dom José David Henao M.) e “A presença real do Senhor na Eucaristia” (Dom Iván Marín). À tarde,
os congressistas continuarão a refletir em grupos de trabalho e das 19,30 às 22, participarão com toda a população
da Arquidiocese da Grande Vigília de Corpus Christi, no Estádio de Rionegro.
Domingo, 29 de maio, os temas das palestras serão: “A Eucaristia, sacramento de unidade” (Dom Darío Gómez
Z.) e “O Dia do Senhor” (Dom Adolfo Duque). À tarde, após os trabalhos de grupo, prevê-se uma mesa redonda
para a apresentação das conclusões. O Dia será encerrado com a solene Concelebração da Santa Missa e a
Procissão Eucarística, presidida por Dom Ricardo Tobón Restrepo. Mais tarde, haverá um show de música
religiosa. Segunda-feira, 30 de maio, o Congresso se encerrará com uma reflexão sobre o tema “Projeção social da
Eucaristia: solidariedade e compromisso com os mais pobres” (Dom Gilberto Muñoz O.), a apresentação das
Conclusões e enfim, a solene Eucaristia de encerramento.
(R.Z.) (Agência Fides 25/5/2005)
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