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Dossiê - Instrumentum mensium aprilis et maii pro lectura Magisterii
Summi Pontificis Benedicti XVI, pro evangelizatione in terris missionum
A Agência Fides segue sempre fielmente o Magistério do Santo Padre, consciente da importância de que chegue
até os extremos confins da terra a palavra do Vigário de Cristo, para que seja de orientação, estímulo e guia para a
Igreja difundida no mundo. Com o início do Pontificado de Sua Santidade Bento XVI, a Agência Fides continua
neste seu compromisso, já reforçado durante o Pontificado de João Paulo II, e o enriquece com a apresentação de
um novo “Instrumentum”, que todos os meses recolhe, reorganiza e propõe de modo aprofundado o que é
publicado cotidianamente pela Fides sobre o Magistério do Santo Padre. Consideramos que tal instrumento possa
ser útil aos missionários que vivem fisicamente distantes da Sé de Pedro, imergidos em contextos particularmente
difíceis, para sua obra de evangelização, catequese, atualização pastoral, pregação e organização do que é
publicado dia após dia pela Fides.
O “Instrumentum” mensal, além das sínteses das intervenções do Papa que cotidianamente são noticiadas pela
Agência (“SYNTHESIS INTERVENTUUM”) e dizem respeito à catequese durante a Audiência geral, o Angelus,
as Celebrações e outros eventos de particular relevo, evidencia algumas expressões do Santo Padre consideradas
particularmente significativas e as reúne em torno de temas específicos (“VERBA PONTIFICIS”). São também
apresentadas as intervenções de personalidades pertencentes à Igreja e não somente, retomadas sempre a partir das
notícias cotidianas da Agência, relacionadas aos temas do mês enfrentados pelo Papa (“INTERVENTUS SUPER
QUAESTIONES”). Uma quarta seção propõe testemunhos, entrevistas e aprofundamentos já publicados pela
Agência, que formam a moldura para ajudar a entender melhor problemas e desafios da Igreja no mundo
(“QUAESTIONES”). Neste primeiro número do Instrumentum - que diz respeito aos primeiros dois meses de
pontificado de Bento XVI, abril e maio de 2005 - está presente também uma seção (“PRO PONTIFICE”) que
reúne algumas felicitações para o início do Pontificado enviadas à nossa Agência
> LINKS
Documento completo (doc file 300kb): http://www.fides.org/por/dossier/2005/dossier_bxvi_aprilmai_por.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

