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VATICANO - “A MISSÃO E OS JOVENS IGREJAS”: INTERVENÇÃO DO
CARDEAL CRESCÊNCIO SEPE NO CONGRESSO PROMOVIDO PELA
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE LATERANENSE PELOS 25 ANOS DE
PONTIFICADO DE JOÃO PAULO II
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – Os trabalhos do Congresso “João Paulo II: XXV anos de Pontificado – A
Igreja a serviço do homem na manhã de sábado, 9 de maio, foram transferidos da Pontifícia Universidade
Lateranense para a Sala Paulo VI no vaticano, onde o Santo Padre encontrou os Congressistas. Entre os outros
interventos que precederam a audiência do Papa, o Cardeal Crescêncio Sepe, Prefeito da Congregação papa a
evangelização dos Povos ilustrou o tema: “A Missão e as jovens igrejas” evidenciando a preocupação de João
Paulo II com a evangelização nas jovens Igrejas como uma constante em seu ministério e de seu magistério
petrino. o Prefeito definiu os 25 anos de pontificado do santo Padre um contínuo caminhar “consciente ser o
primeiro responsável da missão universal da Igreja”. “João Paulo II é o primeiro missionário, continua o Cardeal
Sepe”, não apenas porque cumpre em primeira pessoa o anúncio do Evangelho a todas as pessoas, mas também
porque aos temas da missão dedicou, com profundidade de pensamento e conhecimento de matéria, páginas
significativas de seu magistério”.
A urgência da missão, a linha teológica da inculturação da fé, a formação, a santidade de vida são os desafios que
hoje deve enfrentar a Igreja em sua fundamental obra de missão, sobretudo em relação às jovens Igrejas.(A.P)
(Agência Fides 10/05/2003 – linhas :21, palavras:258)
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O discurso integral de S.E. cardeal Sepe está disponível em nosso site www.fides.org:
http://www.fides.org/ita/congregazione/sepe_pul100503.html:
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