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VATICANO - NA UCRÂNIA, O PRIMEIRO CONGRESSO DOS LEIGOS
CATÓLICOS DA EUROPA DO LESTE: APÓS A RECONQUISTA DA LIBERDADE
É NECESSÁRIO O EMPENHO DE TODOS OS LEIGOS PARA A
RECONSTRUÇÃO DA IGREJA E DA SOCIEDADE
Cidade do Vaticano (Agência Fides) – De 8 a 12 de Outubro, ocorrerá em Kiev, Ucrânia, o primeiro Congresso
dos leigos católicos do Leste europeu, organizado pelo Pontifício Conselho para os leigos. É prevista a
participação de 300 pessoas. Além das delegações de 14 países ex-membros da União Soviética, estarão também
presentes membros de associações e movimentos eclesiais que atuam nesta área geográfica, representantes de
organizações católicas que colaboram com as Igrejas do leste europeu, alguns membros e consultores do
Dicastério. Em acordo com o pontifício Conselho para a promoção da Unidade dos cristãos, foram convidados
observadores de outras religiões.
O Congresso de Kiev se inscreve no quadro dos congressos regionais e continentais dos leigos que o Pontifício
Conselho para os Leigos já realizou na Ásia, Oceania, América Central, África, Europa e Oriente Médio com a
intenção de contribuir para despertar nos batizados a consciência da própria identidade de cristãos e da própria
missão no mundo. A herança de decênios de propaganda atéia nos Países do Leste europeu coloca a Igreja diante
de uma tarefa educativa e formativa de vasta amplitude. Os desafios que as comunidades católicas destes Países
devem enfrentar são das mesmas dimensões que a criação e consolidação de estruturas democráticas na vida
sócio-política e do lançamento de uma economia de mercado.
O objetivo principal do Congresso de Kiev é estimular os leigos a redescobrirem a própria identidade em meio a
este processo, sob a guia pastoral de seus bispos, mediante o estudo e a assimilação orgânica do Magistério da
Igreja e sobretudo, dos ensinamentos do Concílio Vaticano II sobre os cristãos leigos. Neste contexto, um acento
particular será colocado sobre a indispensável participação dos fiéis na vida das comunidades paroquiais, sobre a
importância para a missão da Igreja das associações de leigos, sobre os critérios para um justo protagonismo dos
leigos na vida da Igreja e no mundo.
Os trabalhos do Congresso se abrirão na tarde de quarta-feira, 8 de Outubro, com uma introdução do Cardeal
James Francis Stafford e com a saudação dos Cardeais Lubomyr Husar, Arcebispo Maior de Lviv dos Ucranianos,
e Marian Jaworski, Arcebispo de Lviv dos Latinos. Seguirá a apresentação das delegações dos Países
participantes: Rússia, Ucraina, Bielorussia, Lituânia, Letônia, Moldavia, Azerbaijão, Geórgia, Casaquistão,
Tadjiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.
Nos dias seguintes, estão previstas conferências, mesas redondas, debates, trabalhos de grupos. Os trabalhos do
Congresso serão intercalados com momentos de oração e celebração diária da Santa Missa.
O programa completo do Congresso, em italiano, estão disponível em nosso site www.fides.org
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