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VATICANO - DIÁLOGO ECUMÊNICO: A COMUNHÃO ANGLICANA E A
IGREJA CATÓLICA MANTÊM O COMPROMISSO DE CONTINUAR O DIÁLOGO
E A PROSSEGUIR COM O TRABALHO COMUM.
Cidade do Vaticano (Agencia Fides) – Quinta-feira, 25 de novembro, o Cardeal Walter Kasper, Presidente do
Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade do Cristãos, encontrou-se, na sede do Dicastério, com o Rev.
Canônico John L. Peterson, Secretário Geral do “Conselho Consultivo Anglicano" [Anglican Consultative
Council]. Durante o encontro, como sublinha o comunicado do Dicastério do Vaticano, divulgado hoje,
discutiu-se sobre o futuro do diálogo católico – anglicano, com base especialmente nos recentes episódios na vida
da Comunhão Anglicana.
Como resultado das conversações, e levando em consideração as preocupações conseqüentes de tais episódios,
decidiu-se adiar a próxima sessão plenária da “Comissão Internacional Catolica-Anglicana para a Unidade e a
Missão” [International Anglican–Roman Catholic Commission for Unity and Mission, iarccum], e por
conseguinte, a tarefa a ela confiada de preparar a publicação de um documento comum sobre a fé. Ao mesmo
tempo, a Comunhão Anglicana e a Igreja mantêm o empenho comum de continuar o diálogo, e concordam em
prosseguir o trabalho desenvolvido pelos grupos da Comissão.
Paralelamente, o Cardeal Kasper acolheu o pedido do Arcebispo de Cantuária, de identificar meios apropriados
para refletir juntos sobre questões eclesiológicas derivadas dos recentes episódios verificados no âmbito da
comunhão Anglicana, à luz dos relativos documentos comuns já elaborados pela comissão Mista Internacional
Católica–Anglicana [Anglican – Roman Catholic International Commission, arcic]. Proximamente, será
constituído, com tal objetivo, uma subcomissão ad hoc da iarccum.
O Cardeal e o Secretário Geral do “Conselho Consultivo Anglicano" convieram em afirmar que a pesquisa da
arcic deve continuar até a conclusão da atual fase de diálogo, em 2004. Depois dessa data, será considerado com
atenção o planejamento do futuro programa da comissão para a sucessiva fase de diálogo. A arcic, que iniciou seu
trabalho em 1970, é o principal instrumento de diálogo teológico entre a comunhão Anglicana e a Igreja Católica.
A iarccum, criada em 2001, é uma estrutura a nível episcopal, que visa promover iniciativas práticas, capazes de
determinar o grau de fé compartilhada por Anglicanos e Católicos.
(S.L.) (Agencia Fides 2/12/2003; Linhas 27 – Palavras 345)
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